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ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηοισεία Αναθέηοςζαρ Απσήρ  

 

Δπσλπκία ΓΖΜΟ ΠΑΗΑΝΗΑ 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε Καξανιή θαη Γεκεηξίνπ 38Α 

Πφιε ΠΑΗΑΝΗΑ 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 19002 

Σειέθσλν  2132030797,2132030772 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν   alexiou@0155.syzefxis.gov.gr 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο1  ΑΛΔΞΗΟΤ ΥΡΖΣΟ 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL)   www.paiania.gov.gr 

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη
2
 Οξγαληζκφο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο θαη ζπγθεθξηκέλα ν Γήκνο 

Παηαλίαο θαη αλήθεη ζηελ Γεληθή Κπβέξλεζε, Τπνηνκέαο ΟΣΑ.
3`

 

Κχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α.
4
 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε παξνρή γεληθψλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ. 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο 
5 

 

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

πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε (URL) :  www.paiania.gov.gr. 

β) Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηνπο αλσηέξσ αξκφδηνπο γηα  πιεξνθνξίεο, ζηελ 

πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε θαη ζηα ηειέθσλα 2132030772 

 

1.2 ηοισεία Γιαδικαζίαρ-Υπημαηοδόηηζη 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 117 ηνπ Ν.4412/2016, 

φπσο απηφο ηζρχεη θαη ππφ ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. 

Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο
6 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξάζηλν Σακείν, θαηφπηλ ηεο Έληαμεο ηεο πξφηαζεο 

ηνπ Γήκνπ Παηαλίαο ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2 «ρέδηα Φφξηηζεο Ζιεθηξηθψλ Ορεκάησλ 

(.Φ.Ζ.Ο.)» ηνπ Υξεκαηνδνηηθνχ Πξνγξάκκαηνο: «Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθνχ Ηζνδπγίνπ 2021», 

βάζεη ηεο ππ‟ αξηζ.: 201.6/20202 / 23-12-20 Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Πξάζηλνπ 

Σακείνπ.  

Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Κ.Α. 30-7135.003 κε ηίηιν: «Παξνρή 

Τπεξεζηψλ πκβνχινπ γηα ηελ εθπφλεζε ρεδίνπ Φφξηηζεο Ζιεθηξηθψλ Ορεκάησλ (.Φ.Ζ.Ο.) 

Γήκνπ Παηαλίαο » ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021  ηνπ Φνξέα  

1.3 ςνοπηική Πεπιγπαθή θςζικού και οικονομικού ανηικειμένος ηηρ ζύμβαζηρ  

ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ελίζρπζεο ηεο ειεθηξνθίλεζεο ζηνλ Διιεληθφ ρψξν, πξνσζείηαη 

δέζκε κέηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε θαη ππνζηήξημε ηεο απφθηεζεο ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ. Έλα 

απφ ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη ε δεκηνπξγία απφ ηε κεξηά ησλ ΟΣΑ, 

ρεδίσλ Φφξηηζεο Ζιεθηξνθίλεησλ Ορεκάησλ (.Φ.Ζ.Ο.) 

Κχξηνη ζηφρνη ηεο αλάπηπμεο ηεο ειεθηξνθίλεζεο είλαη: α) ε επέθηαζε ηεο ρξήζεο ησλ νρεκάησλ 

ρακειψλ θαη κεδεληθψλ εθπνκπψλ, β) ε αλάπηπμε ππνδνκψλ επαλαθφξηηζεο, ηδίσο δεκνζίσο 

πξνζβάζηκσλ θαη γ) ε δηακφξθσζε ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ αγνξά ειεθηξνθίλεζεο. ηα 

πιαίζηα απηά, θαη κε βάζε ην Νφκν 4710/2020, σο «ρέδην Φφξηηζεο Ζιεθηξηθψλ Ορεκάησλ 

(.Φ.Ζ.Ο.)» νξίδεηαη ην πξφγξακκα ρσξνζέηεζεο δεκνζίσο πξνζβάζηκσλ ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο 

ειεθηξηθψλ νρεκάησλ (Ζ/Ο) θαλνληθήο ή πςειήο ηζρχνο θαη ζέζεσλ ζηάζκεπζεο Ζ/Ο, πνπ 

                                                 
1 πκπιεξψλεηαη ην φλνκα, ε δηεχζπλζε, ν αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη ηειενκνηνηππηθνχ κεραλήκαηνο (FAX), ε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 
ηαρπδξνκείνπ (e-mail) ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ, θαζψο θαη ν αξκφδηνο ππάιιεινο ηεο ππεξεζίαο απηήο, άξζξν 53 παξ. 2 πεξ. γ 

ηνπ λ. 4412/2016   

2 Αλαθέξεηαη ην είδνο ηεο Α.A., πρ Τπνπξγείν, Πεξηθέξεηα, Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, Ννζνθνκείν, Γήκνο, ΑΔ  ηνπ Γεκνζίνπ θιπ θαη αλ 
απνηειεί “θεληξηθή θπβεξλεηηθή αξρή (ΚΚΑ)» ή “κε θεληξηθή αλαζέηνπζα αξρή” θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 πεξ. 2 θαη 3 ηνπ λ. 

4412/2016 

3 Αλαθέξεηαη ζε πνηα ππνδηαίξεζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα αλήθεη ε Α.Α.: α) Γεληθή Κπβέξλεζε (Τπνηνκέαο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο, 
Τπνηνκέαο ΟΣΑ, Τπνηνκέαο ΟΚΑ) ή β) Γεκφζηνο Σνκέαο (Πιελ Γεληθήο Κπβέξλεζεο) θαηά ηηο ππνδηαηξέζεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4270/14.  

4 Δπηιέγεηαη ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Α.Α., βιέπε θαη Παξάξηεκα ΗΗ (Πξνθήξπμε χκβαζεο), Σκήκα Η, παξ  1.5, Δθηειεζηηθνχ 

Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/1986 ηεο Δπηηξνπήο (L 296). α) Γεληθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο β) Άκπλα, γ) Γεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα, δ) Πεξηβάιινλ, ε) 
Οηθνλνκηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο ππνζέζεηο, ζη) Τγεία, δ) ηέγαζε θαη ππνδνκέο θνηλήο σθέιεηαο, ε) Κνηλσληθή πξνζηαζία, ζ) Αλαςπρή, πνιηηηζκφο 

θαη ζξεζθεία, η) Δθπαίδεπζε, ηα) Σπρφλ άιιε δξαζηεξηφηεηα. 

5 Δπηιέγνληαη θαη ζπκπιεξψλνληαη ηα αληίζηνηρα εδάθηα, πξβι άξζξα 22 θαη 67 λ. 4412/16 
6 Άξζξν 53 παξ. 2 εδ. δ  λ. 4412/2016 

http://www.paiania.gov.gr/
http://www.paiania.gov.gr/




εθπνλείηαη απφ ηνπο δήκνπο, εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο νξίσλ, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

ειεθηξνθίλεζεο. 

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη, ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζ.: 1/2021 κειέηε ηεο Γ/λζεο 

Πεξηβάιινληνο ηνπ Γήκνπ Παηαλίαο, ε ζχληαμε ηνπ ρεδίνπ Φφξηηζεο Ζιεθηξηθψλ Ορεκάησλ 

(.Φ.Ζ.Ο.) γηα ην Γήκν Παηαλίαο. 

Ζ κεζνδνινγία πινπνίεζεο ηνπ .Φ.Ζ.Ο. ζα αθνινπζήζεη ηελ απφθαζε κε Αξηζκ. 

ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑΑΠ/93764/396 “Σερληθέο Οδεγίεο γηα ηα ρέδηα Φφξηηζεο Ζιεθηξηθψλ Ορεκάησλ 

.Φ.Ζ.Ο.” (ΦΔΚ 4380/Β/2020). 

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξάο, βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο. 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε δελ ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα. 

Γηα ιφγνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάγθε εληαίνπ θαη ζπλνιηθνχ ηξφπνπ πινπνίεζεο ησλ 

απαηηνχκελσλ Φάζεσλ ηεο δεκνπξαηνχκελεο ππεξεζίαο, κε ηελ ρξνληθή αιιεινπρία ησλ Φάζεσλ 

θαη ησλ επηκέξνπο ελεξγεηψλ (κε εκθαλείο ηηο επαιιειίεο θαη εμαξηήζεηο απηψλ) θαη κε ηελ αλάγθε 

χπαξμεο εληαίνπ ζρήκαηνο δηνίθεζεο θαη ζπληνληζκνχ ησλ ελεξγεηψλ, πξνθεηκέλνπ λα πινπνηεζεί 

ε παξνχζα ππεξεζία εληέρλσο θαη εκπξφζεζκα, γίλνληαη δεθηέο κφλν νη πξνζθνξέο πνπ θαιχπηνπλ 

ην ζχλνιν ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο θαη απνθιείνληαη φζεο αθνξνχλ κφλν ζε κέξνο απηνχ. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο, πξνθεηκέλνπ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά, νθείινπλ λα έρνπλ ιάβεη πιήξε 

γλψζε ησλ γεληθψλ θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Οη πξνο παξνρή ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV):  

CPV 
Δίδε/ππεξεζίεο Πνζφηεηα 

Κφζηνο ρσξίο 

ΦΠΑ ζε € 
ΦΠΑ ζε € 

Κφζηνο κε 

ΦΠΑ ζε € 

79415200-8 Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ  

ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ 
1 32,000,00 7.680,00 39.680,00 

 

Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ηξηάληα ελλέα ρηιηάδσλ εμαθνζίσλ 

νγδφληα επξψ (39.680,00 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: 

32.000,00€,  ΦΠΑ: 7.680,00€). 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη  ζε έξι (6) μήνερ. 

1.4 Θεζμικό πλαίζιο  

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ 

εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

1. ην Ν. 4412/2016 (Α' 147) «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

2. ην Ν. 4314/2014 (Α' 265) «Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 

αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε 

ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 

2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) 

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

αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013», 

3. ην Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 

ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

4. ην Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο 

Ννκηθψλ Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ 

π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

5. ηελ παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ 

Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο 

εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

6. ην Ν. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» 

7. ην άξζξνπ 26 ηνπ Ν. 4024/2011 (Α‟ 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ Οξγάλσλ ηεο 

δηνίθεζεο θαη νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε», 

8. ην Ν. 4013/2011 (Α‟ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

9. ην Ν. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ 

θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ Οξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

"Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

10. ην Ν. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   





11. ην Ν. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  

12. ην Ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

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

13. ην Ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά 

Θέκαηα»,  

14. ην Π.Γ 28/2015 (Α' 34) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα 

θαη ζηνηρεία»,  

15. ην Π.Γ. 80/2016 (Α΄145) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο», 

16. ηελ κε αξ. 57654 (Β‟ 1781) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο «Ρχζκηζε 

εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» 

17. ηελ κε αξ. 56902/215 (Β' 1924) Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

«Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)»,  

18. ην Ν. 3852/2010 (Α‟ 87) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο & ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», 

19. ην Ν. 4555/2018 (Α‟ 133) «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο Βειηίσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξφγξακκα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η»] 

Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟΓΑ 

Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ 

ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε Λνηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.», 

20. ηελ κε αξ. 134453/23.12.15 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε κε ηίηιν «Ρπζκίζεηο γηα ηηο 

πιεξσκέο ησλ δαπαλψλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ – ΠΓΔ (Σξνπνπνίεζε 

θαη αληηθαηάζηαζε ηεο ΚΤΑ 46274.26.09.2014 – ΦΔΚ 2573 Β')» (Β' 2857), 

21. ην λ. 3310/2005 «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ» (Α' 30), φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005 (Α' 279), γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ..Ρ.,  

22. ην Π.Γ. 39/17 (Α‟ 64) «Καλνληζκφο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο 

Αξρήο Δμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ», 

23. ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 71 ηνπ Ν. 4509/2017 «Μέηξα ζεξαπείαο αηφκσλ πνπ 

απαιιάζζνληαη απφ ηελ πνηλή ιφγσ ςπρηθήο ή δηαλνεηηθήο δηαηαξαρήο...» (Α‟ 201), 

24. ην άξζξν 4 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (Α‟ 150) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ», 

25. ην Ν. 3463/2006 (Α‟ ΦΔΚ 114) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ», 

26. ην Ν. 4155/2013 (Α‟ 120) «Δζληθφ χζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο», 

27. ηελ κε αξ. Π1/2390/2013(ΦΔΚ 2677/Β) Τπνπξγηθή Απφθαζε «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(Δ..Ζ.ΓΖ..)», 

28. ην Ν.4074/2012 (ΦΔΚ 88 Α‟) "Κχξσζε ηεο χκβαζεο γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ κε 

αλαπεξίεο αη ηνπ Πξναηξεηηθνχ πξσηνθφιινπ ζηε χκβαζε γηα ηα δηθαηψκαηα ησλ αηφκσλ 

κε αλαπεξίεο" 

29. ην Ν. 3979/2011 (Α‟ 138) «Γηα ηελ ειεθηξνληθή δηαθπβέξλεζε θαη ινηπέο δηαηάμεηο», 

30. ην άξζξν 33 ηνπ Ν. 4608/2019 (Α‟ 66), 

31. ην άξζξν 56 ηνπ Ν. 4609/2019 (Α‟ 67), 

32. ηελ κε αξ.  ΤΑΠ/Φ.40.4/1/989/2012  (ΦΔΚ  1301  Β‟)  Απφθαζε «Κχξσζε Πιαηζίνπ 

παξνρήο ππεξεζηψλ Ζιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο», 

33. ην Ν.4710/2020 (Α΄ 142) «Πξνψζεζε ηεο ειεθηξνθίλεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

34. ηελ κε αξ. απνθ.ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑΑΠ/93764/396 κε ηηο Σερληθέο Οδεγίεο γηα ηα ρέδηα 

Φφξηηζεο Ζιεθηξηθψλ Ορεκάησλ .Φ.Ζ.Ο. 

35. ηελ κε αξηζ.: 201.6/2020/23.12.2020 Απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Πξάζηλνπ 

Σακείνπ, κε ηελ νπνία θαζνξίζηεθε ν Γήκνο Παηαλίαο σο πξνζσξηλφο δηθαηνχρνο ζηνλ 

Α.Π.2: ρέδηα Φφξηηζεο Ζιεθηξηθψλ Ορεκάησλ (.Φ.Ζ.Ο.) ηνπ Υξεκαηνδνηηθνχ 

Πξνγξάκκαηνο: «ΓΡΑΔΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΗΟΕΤΓΗΟΤ 2021», κε ην πνζφ ησλ 39.680,00 € 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ),  

36. ηελ κε αξ. 137/2021 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηαλίαο πεπί 

έγκπιζηρ ηηρ απιθ. 1/2021 μελέηηρ ηεο πξνκήζεηαο/ππεξεζίαο, ησλ φξσλ δηαθήξπμεο θαη 

ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, 





37. ηελ κε αξ. 138/2021 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Παηαλίαο πεπί 

οπιζμού επιηποπήρ δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

πξνκεζεηψλ/ππεξεζηψλ θαη εξγαζηψλ, 

38. ηηο ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, ηηο ινηπέο δηαηάμεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  

θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, 

πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

1.5 Πποθεζμία παπαλαβήρ πποζθοπών και διενέπγεια διαγυνιζμού  

Ο διαγυνιζμόρ θα διεξασθεί ζηα γπαθεία Ππομηθειών ηος Γήμος Παιανίαρ, οδόρ Καπαολή 

και Γημηηπίος 23, ζηο Ιζόγειο, ηην Σπίηη 08/06/2021, ώπα 11:00 (ημεπομηνία και σπόνορ 

διενέπγειαρ ηος διαγυνιζμού & έναπξη αποζθπάγιζηρ πποζθοπών), ενώπιον ηηρ απμόδιαρ 

Δπιηποπήρ Γιαγυνιζμού. Σελ εκεξνκελία απηή, νη ππνςήθηνη δχλαληαη λα ππνβάινπλ ηηο 

πξνζθνξέο ηνπο απηνπξνζψπσο ή κέζσ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλνπ εθπξνζψπνπ ζηελ Δπηηξνπή 

Γηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε νπνία ζα ηηο απνζθξαγίζεη. Δπίζεο, νη πξνζθνξέο, κε φια ηα 

απαξαίηεηα ζηνηρεία, δχλαληαη λα ζηαινχλ ηαρπδξνκηθά ή κε άιινλ ηξφπν ζην Γήκν, κέρξη ηελ 

εκέξα θαη ψξα ηεο δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηε δηεχζπλζε: ζην Σκήκα Πξσηνθφιινπ ηνπ 

Γήκνπ Παηαλίαο, νδφο Καξανιή θαη Γεκεηξίνπ 38Α, Σ.Κ.19002, ΠΑΗΑΝΗΑ, ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζην άξζξν 1.1. ηεο παξνχζαο. 

Η καηαληκηική ημεπομηνία παπαλαβήρ ηυν πποζθοπών είναι η ημεπομηνία διεξαγυγήρ ηος 

διαγυνιζμού, δηλαδή Σπίηη 08/06/2021 και ώπα 11:00
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Μεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο, ελψπηνλ ηεο 

Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.  

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα είλαη εθπξφζεζκεο θαη 

επηζηξέθνληαη. 

Αλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα, ε 

απνζθξάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, 

κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Ζ απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο, δχν (2) 

ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία, ζε φζνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο έιαβαλ ηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, θαη αλαξηάηαη ζην ΚΖΜΓΖ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ. Αλ θαη ζηε 

λέα απηή εκεξνκελία δελ θαηαζηεί δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, κπνξεί λα νξηζζεί θαη 

λέα εκεξνκελία, εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ. 

1.6 Γεκνζηφηεηα 

Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν  

Σν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, ηα Παξαξηήκαηα απηήο θαη ε Πξνθήξπμε χκβαζεο 

(Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο), ζα θαηαρσξεζεί ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) 
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.  

Πξνθήξπμε (Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) αλαξηάηαη ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ) θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο, ηα Παξαξηήκαηα απηήο θαη ε Πξνθήξπμε χκβαζεο 

(Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) δεκνζηεχνληαη θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Παηαλίαο 

(www.paiania.gov.gr).  

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ ηχπν θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα 

«ΑΣΣΙΚΟ ΒΗΜΑ» (εκεξήζηα εθεκεξίδα). 

 

Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

1.7 Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,  

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, 

ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 

εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 

4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα Όξγαλα 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 

 

                                                 
7 Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνζεζκηψλ παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ νη Α.Α. ιακβάλνπλ ππφςε ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ζχκβαζεο θαη ηνλ 

ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ πξνζθνξψλ 
8 Απφθαζε Τπ. Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο 57654/22.05.2017 (ΦΔΚ 1781/23.05.2017 ηεχρνο Β') 
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β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο  είλαη ηα αθφινπζα: 

Ζ κε αξηζ. πξση.: 8407/26-05-2021 Πξνθήξπμε ηεο χκβαζεο (Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο), φπσο 

απηή ζα δεκνζηεπηεί θαη ζηνλ ειιεληθφ ηχπν. 

Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα Κεθάιαηα θαη Παξαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο 

απηήο. 

Σν  Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο [ΣΔΤΓ]. 

 Οη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο 

ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά. 

Σα εγθεθξηκέλα ηεχρε κειεηψλ ηνπ έξγνπ. 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο χκβαζεο 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα έρνπλ δσξεάλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο κέζσ ηεο 

ηζηνζειίδαο www.paiania.gov.gr, φπνπ πξνζθέξεηαη ειεχζεξε, πιήξεο, άκεζε θαη δσξεάλ 

ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ηα παξαξηήκαηά ηνπο θαη ζην έληππν ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.  

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ αθφκα λα ιάβνπλ γλψζε ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ζηα γξαθεία 

ηνπ Γήκνπ Παηαλίαο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Μπνξνχλ επίζεο λα ιάβνπλ αληίγξαθα 

απηψλ κε δαπάλεο θαη θξνληίδα ηνπο, αιιά λα ηα ιάβνπλ θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ 

έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πέξαλ ηεο δαπάλεο 

αλαπαξαγσγήο ηνπο θαη ηε δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή 

απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ ησλ Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ 

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

ελδηαθεξφκελν9.   

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη εκπηζηεπηηθά θαη λα κε 

γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο 

Σχπνπ), ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ηα αλσηέξσ 

έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δηαζθαιίδνπλ ηελ 

ηήξεζε ησλ απαηηήζεσλ απηψλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπο, ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπο θαη θάζε άιιν 

ηξίην πξφζσπν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηελ αλάζεζε ή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Γηα ην ζθνπφ 

θαηά ηελ παξαιαβή ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 1599/1986 

κε ηελ νπνία δειψλεη ηα αλσηέξσ. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη εγγξάθσο, ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο 

πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη εγγξάθσο. Αηηήκαηα 

παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη κε άιιν ηξφπν, δελ εμεηάδνληαη. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε 

φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

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

θνξέα έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ 

νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. 

β) Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ 

ή ησλ αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ
10

. 

2.1.4 Γλώζζα 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Σπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα 

έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε 

                                                 

9 Άιισο πεξηγξάθεηαη ελαιιαθηηθφο ηξφπνο επηθνηλσλίαο 
10 Άξζξν 121, παξ.5 ηνπ λ. 4412/2016 
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ην λ. 1497/1984 (Α΄188). Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ 

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

δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη 

ζπληαρζεί ην έγγξαθν.  

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 

εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 

(Α΄188).Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο 

ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο 

λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην 

έγγξαθν. 

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν 

κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

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

γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα 

2.1.5 Δγγςήζειρ 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ή 

ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ 

ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ Ν.4364/2016 (Α΄ 13), πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο 

Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, ζχκθσλα 

κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - 

Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε 

παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε 

γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα 

ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ 

ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία 

έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο 

εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε 

δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο 

αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε 

παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο 

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

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

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία  ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο 

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

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

ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, 

ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο θαιήο 

εθηέιεζεο ζην Παξάξηεκα IV ηεο παξνχζαο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

2.2 Γικαίυμα ςμμεηοσήρ - Κπιηήπια Ποιοηικήρ Δπιλογήρ 

2.2.1 Γικαίυμα ζςμμεηοσήρ  

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 Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 

ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε 

ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

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

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

2. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ 

απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. 

 3. ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 

επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 





2.2.2 Δγγύηζη ζςμμεηοσήρ 

Γελ απαηηείηαη. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειζμού 

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) 

πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα 

κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1.  Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο:  

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

2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

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

ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο 

(ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 

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

ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε 

λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  

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

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε 

κε ην Ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ 

ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή 

εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 

απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 

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

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη 

ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε 

ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην Ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 

Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, 

γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην 

Ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

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

ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 

Οξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.  

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

Δ.Δ.) θαη ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ (I.K.E.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ  

αθνξά  ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

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

θαη‟ ειάρηζηνλ ζηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ. 

ηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ 

αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζη) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε, ζχκθσλα κε ηελ πξφβιεςε ηεο παξ. 10 άξζξνπ 73 Ν. 4412/2016, ε νπνία 

πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 9 ηνπ Ν. 4497/2017. 

2.2.3.2. ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : 

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

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε 

κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή 

ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη   





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

αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο. 

ή/θαη 

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

ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ 

απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά Όξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο 

εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 

2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη 

νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο 

επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά Όξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα 

παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ 

αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ 

απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ.  

2.2.3.2.Α Αλ ν πξνζθέξσλ ηεο παξ. 2 είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ 

Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ 

θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. Οη ππνρξεψζεηο ησλ πεξ. α΄ θαη β΄ ηεο παξ. 2 δελ 

ζεσξείηαη φηη έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ απηέο έρνπλ 

ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξείηαη. ηελ πεξίπησζε απηή, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δελ ππνρξενχηαη λα απαληήζεη θαηαθαηηθά ζην ζρεηηθφ εξψηεκα ηνπ ΔΔΔ, ηνπ άξζξνπ 79, ή 

άιινπ αληίζηνηρνπ εληχπνπ ή δήισζεο κε ην νπνίν εξσηάηαη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

ή, θαηά πεξίπησζε, εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ. Οη πεξ. α΄ θαη β΄ ηεο παξ. 2 

παχνπλ λα εθαξκφδνληαη φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο εθπιεξψζεη ηηο αλσηέξσ 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 δηαθαλνληζκνχ. 

2.2.3.3 α) Καη‟ εμαίξεζε, δελ απνθιείνληαη γηα ηνπο ιφγνπο ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ, εθφζνλ 

ζπληξέρνπλ επηηαθηηθνί ιφγνη δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, θαηά ηελ θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  

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

παξάγξαθν 2.2.3.2, ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε 

ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ 

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

δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 Ν. 

4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.  

2.2.3.4. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 

4412/2016,  

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή 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 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 Ν. 3959/2011, ε αλαζέηνπζα 

αξρή δηαζέηεη 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, θαηά ηα νξηδφκελα 

ζην άξζξν 48 ηνπ Ν. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 

απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 





αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε 

θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 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 ηνπ άξζξνπ 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 εμ ακειείαο 

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 πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζ)  ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ γεγνλφηνο.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ 

ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 4, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

απνδεδεηγκέλα ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

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

2.2.3.5. Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή 

παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο  

2.2.3.6. Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1, 2.2.3.2.γ θαη 2.2.3.4 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα 

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

ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ 

ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ 

ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο 

ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ 

αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο 

θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε 

εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο 

δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ 

νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. 

2.2.3.7. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ 

πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 

Ν. 4412/2016. 

2.2.3.8. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ 

άξζξνπ 74 ηνπ Ν. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ 

παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Κπιηήπια Δπιλογήρ 

2.2.4 Καηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην 

αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο.  Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά 

κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε 

απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ 

(Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηε Γηεζλή πκθσλία γηα ηηο Γεκφζηεο 

πκβάζεηο (Γ), ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά 

κεηξψα. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη 

ζηνλ αληίζηνηρν επαγγεικαηηθφ θνξέα, φπσο π.ρ. ην ΣΔΔ, ην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή 

Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή άιιν ζπλαθέο. 

ηελ πεξίπησζε Έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε παξαπάλσ απαίηεζε ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη 

απφ φια ηα κέιε ηεο Έλσζεο. 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  





Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο (είηε κεκνλσκέλα, είηε σο θνηλνπξαθηηθφ ζρήκα) 

απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ κέζν εηήζην θχθιν εξγαζηψλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ θιεηζκέλσλ 

δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ (2017, 2018, 2019) ίζν ή κεγαιχηεξν κε ην 200% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

ηνπ ππφ αλάζεζε έξγνπ.  

ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο δξαζηεξηνπνηείηαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα κηθξφηεξν ησλ ηξηψλ 

δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ, ηφηε ν κέζνο φξνο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ γηα φζεο δηαρεηξηζηηθέο ρξήζεηο 

δξαζηεξηνπνηείηαη, ζα πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ην 100% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ έξγνπ. 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα έρνπλ νινθιεξψζεη θαηά ηελ ηειεπηαία πεληαεηία 

θαη ζπγθεθξηκέλα θαηά ηα έηε 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 έξγα αληίζηνηρνπ αληηθεηκέλνπ κε ην 

πξνθεξπζζφκελν. Δπηπιένλ, ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε 

νξγάλσζε θαη δνκή, δειαδή: 

Τπεχζπλν Έξγνπ – πληνληζηή, κε 15εηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία θαη ελαζρφιεζε κε ηα αληηθείκελα 

ησλ ππεξεζηψλ ηεο παξνχζαο Πξνθήξπμεο  θαη  

Οκάδα έξγνπ, ζηε ζχλζεζε ηεο νπνίαο ζα πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ ηέζζεξηο (4) εηδηθνί 

επηζηήκνλεο: 

Μεραληθφο Υσξνηαμίαο Πνιενδνκίαο & Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ 

ηίηινπ ζπνπδψλ (MSc) ζηελ Αζηηθή θαη Πεξηβαιινληηθή Αλάπηπμε. Απαηηείηαη ηνπιάρηζηνλ 

12εηήο Δκπεηξία ε νπνία ζα πξνθχπηεη απφ ζπλδπαζκφ Γεληθήο θαη Δηδηθήο Δκπεηξίαο ζε ζέκαηα 

ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, δηαρείξηζεο, παξαθνινχζεζεο θαη πινπνίεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ 

έξγσλ θαη εμεηδηθεπκέλε εκπεηξία ε νπνία ζα πξνθχπηεη απφ ηελ ζπκκεηνρή ζηελ παξαθνινχζεζε 

κειεηψλ ΓΠ/ΥΟΟΑΠ. 

Γηεπζπληήο έξγνπ: Κάηνρνο παλεπηζηεκηαθνχ δηπιψκαηνο θαη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ζε 

γλσζηηθφ αληηθείκελν ζρεηηθφ κε δηνίθεζε. Δπίζεο, λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 15εηή επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία ζηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ θαη εηδηθή εκπεηξία ζε ζέκαηα ζηξαηεγηθνχ θαη 

επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ . 

Τπεχζπλνο Γηαζθάιηζεο Πνηφηεηαο: Γηπισκαηνχρν Μεραληθφ κε ηνπιάρηζηνλ 5εηή γεληθή 

εκπεηξία ζηνλ ηνκέα ηνπ επηρεηξεζηαθνχ θαη ηνπ ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ, δηαρείξηζεο έξγσλ, 

πινπνίεζεο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ επξσπατθψλ πξνγξακκάησλ, κειέηεο αλάπηπμεο θαη 

έξγα ζηξαηεγηθνχ ζρεδηαζκνχ. 

Οηθνλνκνιφγνο: Να είλαη θάηνρνο παλεπηζηεκηαθνχ δηπιψκαηνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο θαη 

κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ζηελ νηθνλνκηθή ζεσξία. Δπίζεο, λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ 10εηή 

εηδηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ζηελ παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

θαη δεηεκάησλ ζηξαηεγηθνχ θαη επηρεηξεζηαθνχ ζρεδηαζκνχ. 

Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο: Γηπισκαηνχρνο Ζιεθηξνιφγνο Μεραληθφο θαη θάηνρνο δηδαθηνξηθνχ 

Γηπιψκαηνο (PhD) ζηνλ ηνκέα ησλ ηερλνινγηψλ ηειεπηθνηλσληψλ θαη δηθηχσλ. Απαηηείηαη 

ηνπιάρηζηνλ 15εηήο Γεληθή Δκπεηξία θαη Δηδηθή Δκπεηξία ε νπνία ζα πξνθχπηεη απφ ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπ ζε ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) κειέηεο ή ππεξεζίεο ή εξεπλεηηθά ή ινηπά πξνγξάκκαηα 

(εζληθά ή επξσπατθά) ζε έξγα ζρεηηθά κε ηηο ηερλνινγίεο ηειεπηθνηλσληψλ θαη δηθηχσλ. 

Δκπεηξνγλψκνλαο:  Να είλαη πηπρηνχρνο Γεσγξαθίαο θαη κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ ζην 

Πεξηβάιινλ θαη λα δηαζέηεη εκπεηξία ζε πέληε (5) έξγα / πξνγξάκκαηα γηα ηελ εθπφλεζε 

ζρεδηαζκψλ γηα ηε βηψζηκε θηλεηηθφηεηα. Θα είλαη ζπλεξγάηεο ηεο Οκάδαο έξγνπ. 

Δπηπξφζζεηα Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο λα έρεη πινπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 2 έξγα παξνρήο ππεξεζηψλ 

ζπκβνχινπ ζρεηηθά κε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο άλσ ησλ 50.000 επξψ ηελ ηειεπηαία 3ηία   

Ζ παξαπάλσ Οκάδα θαη ν Τπεχζπλνο ηνπ έξγνπ κπνξνχλ λα ζπλεπηθνπξνχληαη απφ ζπλεξγάηεο 

πςειήο εμεηδίθεπζεο ζε δηάθνξα επηκέξνπο ζέκαηα, εθφζνλ απηφ θξίλεηαη αλαγθαίν απφ ηνλ 

ππνςήθην, γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ έξγνπ θαη ζχκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηεο κεζνδνινγίαο 

πξνζέγγηζεο ηνπ έξγνπ πνπ ζα θαηαηεζεί.  

2.2.7 Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα 

ζπκκνξθψλνληαη κε: 

- Δλ ηζρχ Πηζηνπνίεζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ISO 9001:2015 κε πεδίν εθαξκνγήο: 

Παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο, δηαρείξηζε έξγσλ, 

εθπφλεζε κειεηψλ, ζρεδηαζκφο, αλάπηπμε & εγθαηάζηαζε  εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ & δηαρείξηζε 

έξγσλ πιεξνθνξηθήο, παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, παξνρή 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε ζέκαηα ζηξαηεγηθήο, κεηαζρεκαηηζκνχ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ 

– αλαδηνξγάλσζε & αλαδηάξζξσζε θνξέσλ & νξγαληζκψλ, παξνρή ππεξεζηψλ θαη πινπνίεζε 

ιχζεσλ ζε ζέκαηα επηινγήο, εθπαίδεπζεο, αμηνιφγεζεο θαη αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

κέηξεζε πνηφηεηνο ηαρπδξνκηθήο αιιεινγξαθίαο ή ηζνδχλακφ ηνπ. 





- Δλ ηζρχ Πηζηνπνίεζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ISO 14001:2015 (Πξφηππν 

Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο) ή ηζνδχλακφ ηνπ. 

- Δλ ηζρχ Πηζηνπνίεζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ΔΝ ISO 27001:2013 (Πξφηππν 

Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ) ή ηζνδχλακφ ηνπ. 

Δπηπξφζζεηα Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο λα έρεη πινπνηήζεη ηνπιάρηζηνλ 2 έξγα ζρεηηθά κε 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο άλσ ησλ 50.000 επξψ 

Σα σο άλσ πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί απφ θνξέα δηαπηζηεπκέλν απφ ην ΔΤΓ ή 

απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε (European 

Cooperation for Accreditation EA) θαη κάιηζηα , κέινο αληίζηνηρεο ζπκθσλίαο Ακνηβαίαο 

Αλαγλψξηζεο (M.L.A.) ζχκθσλα κε ην άξζξν 82 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Δπίζεο, γίλνληαη δεθηά άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηζνδχλακα κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, 

εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη ηα ελ ιφγσ 

πηζηνπνηεηηθά εληφο ησλ ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ γηα ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ επζχλεηαη ν ίδηνο, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ  

Οη 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. ηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο, 

ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ 

ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη.  

ηηο πεξηπηψζεηο ζηήξημεο ζε άιινπο θνξείο, ζα πξέπεη θαη απηνί, νη άιινη θνξείο, λα θαηαζέηνπλ 

ζπκπιεξσκέλν ην ΣΔΤΓ ηνπ αξ. 79 παξ. 4 ηνπ Ν.4412/2016, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα. 

Δηδηθά, φζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο 

ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν. 4412/2016 ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή 

εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, κφλν, εάλ 

νη ηειεπηαίνη δεζκεχνληαη πσο ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο 

απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο. 

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. 

Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ. 

2.2.9 Καλφλεο απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ  

Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία 

απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ 

παξαγξάθσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ Ν. 

4412/2016 Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ), (Β/3698/16-11-2016), ζχκθσλα 

κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Παξάξηεκα ΗΗΗ, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε 

δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Ν. 1599/1986.  

Σν ΣΔΤΓ
11 

θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Α ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΤ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 15/2016 

(ΑΓΑ:  ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ). Σν ΣΔΤΓ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα 

ηεο ΔΑΑΓΖΤ (www.eaadhsy.gr ) θαη (www.hsppa.gr ). 

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

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ
12

 

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

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

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

θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο  πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ 

                                                 
11 Σν ΣΔΤΓ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα Μέξε: Μέξνο Η Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, Μέξνο ΗΗ Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, Μέξνο ΗΗΗ Κξηηήξηα απνθιεηζκνχ, Μέξνο IV Κξηηήξηα 

Δπηινγήο, ..., Μέξνο VI Σειηθέο δειψζεηο  

12  Πξβ. άξζξν 79Α παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 43 παξ. 6 ηνπ λ. 4605/2019 (52 Α‟) 

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




απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 2.2.3.1ηεο 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.  

Χο 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.
13

 

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Σππνπνηεκέλν Έληππν 

Τπεχζπλεο Γήισζεο ( ΣΔΤΓ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

ηηο πεξηπηψζεηο ζηήξημεο ζε άιινπο θνξείο, ζα πξέπεη θαη απηνί, νη άιινη θνξείο, λα θαηαζέηνπλ 

ζπκπιεξσκέλν ην ΣΔΤΓ ηνπ αξ. 79 παξ. 4 ηνπ Ν.4412/2016.  

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Σν 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, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. (γ) ηνπ Ν. 4412/2016. 

ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο 

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

νπνίσλ ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ 

ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά 

θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.4- 2.2.8). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ 

ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν 

ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα 

πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ 

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

ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή 

ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην 

Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ).  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή 

πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα 

ηζρχνπλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη γίλνληαη απνδεθηέο: 

νη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί έσο 

ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,  

νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ 

ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. εκεηψλεηαη φηη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο 

ππνγξαθήο ηνπο. 

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

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

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) πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.  Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά 

θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ Οξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα 

εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.3.1, 

β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4 πεξίπησζε (β) πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο 

ηνπ, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηφ ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο 

ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.  

Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2 α., πέξαλ ηνπ σο άλσ πηζηνπνηεηηθνχ, 

ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά 

ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

                                                 
13 Πξβι. νκνίσο αλσηέξσ ππνζεκεηψζεηο σο πξνο ηελ ππνγξαθή ηνπ ΔΔΔ. 





Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα πηζηνπνηεηηθά 

φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή φηη δελ 

έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ 

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

δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε 

πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην 

Γ.Δ.Μ.Ζ., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Σα θπζηθά πξφζσπα 

(αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε.  

Ζ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηνπο 

εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

γ) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2.2.3.2γ ηεο παξνχζαο, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε 

Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρέζεσλ, πνπ λα έρεη εθδνζεί 

έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ14 απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο 

πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.  Μέρξη λα θαηαζηεί εθηθηή 

ε έθδνζε ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνχ, απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, ρσξίο λα απαηηείηαη επίζεκε δήισζε ηνπ ΔΠΔ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ 

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ 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 αληηθαζίζηαληαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε 

ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 

ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ 

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

εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία 

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

έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 

2.2.3.2 πεξ. α‟ θαη β‟, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4. Οη επίζεκεο δειψζεηο 

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

81 ηνπ λ. 4412/2016. 

δ) γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξ. 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 2.2.3.8 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ έρεη 

εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ Ν. 4412/2016. 

B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ 

άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ 

Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή 

Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε 

εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί 

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

ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε 

δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4 

(απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) γίλνληαη απνδεθηά, 

εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,15 εθηφο αλ, 

ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο απηψλ, θέξνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο. 

Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5 

νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίγξαθα ή απνζπάζκαηα ηζνινγηζκψλ ησλ ηξηψλ (3) 

                                                 
14        Πξβι. παξάγξαθν 12 άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016, φπσο απηή πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 43 παξ. 7, πεξ. α, ππνπεξίπησζε αδ‟ ηνπ λ. 4605/2019. 

15  Πξβι. παξάγξαθν 12 άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016, φπσο απηή πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 43 παξ. 7 α ζεκείν αδ‟ ηνπ λ. 4605/2019. 





ηειεπηαίσλ θιεηζκέλσλ δηαρεηξηζηηθψλ ρξήζεσλ (δειαδή ησλ εηψλ 2017, 2018, 2019), ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ πξνθχπηεη απφ ην λφκν ππνρξέσζε ζχληαμεο ηζνινγηζκνχ, ή δήισζε ηνπ 

ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ εηήζηνπ θχθινπ εξγαζηψλ, ζε πεξίπησζε πνπ δελ ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε 

Ηζνινγηζκψλ. Αλ δελ έρεη εθθαζαξηζηεί ην έηνο 2019, δειαδή εάλ δελ έρνπλ ζπληαρζεί ηζνινγηζκνί 

θαη δελ έρνπλ ππνβιεζεί θνξνινγηθέο δειψζεηο γηα ην έηνο 2019, ηφηε ππνβάιινληαη ηα 

απαηηνχκελα αλσηέξσ ζηνηρεία γηα ηα έηε 2016, 2017 θαη 2018.  

Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα βάζηκν ιφγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα αλσηέξσ 

δηθαηνινγεηηθά, κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε 

νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν έγγξαθν. 

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

πξνζθνκίδνπλ ζπκβάζεηο, ή/θαη ζρεηηθέο βεβαηψζεηο. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο νθείιεη λα απνδείμεη 

φηη θαιχπηεη ηηο ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.6, 

θαηαζέηνληαο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηάινγν κε ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ, ζρεηηθψλ 

κε ηα αλσηέξσ ζεκαηηθά αληηθείκελα, έξγσλ κε έλδεημε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο αμίαο, ηνπ ρξφλνπ 

πινπνίεζεο θαη ηνπ απνδέθηε, θαζψο θαη ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ ζε απηφ. Ο θαηάινγνο ησλ 

έξγσλ πξέπεη λα είλαη ηεο αθφινπζεο κνξθήο. 

 

Α/Α Σίηινο Έξγνπ 
Αλαζέηνπζα 

Τπεξεζία 

πλνπηηθή Πεξηγξαθή 

αληηθεηκέλνπ έξγνπ 

Πεξίνδνο 

Τινπνίεζεο 

Οηθνλνκηθή 

αμία 

Πνζνζηφ 

ζπκκεηνρήο 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξίαο ηεο νκάδαο έξγνπ νθείιεη λα θαηαζέζεη πίλαθα ζηειερψλ θαη 

εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα: 

 

Α/Α 
Ολνκαηεπψλπκν Μέινπο 

Οκάδαο Έξγνπ 

Δηαηξεία (ζε πεξίπησζε Έλσζεο 

ή Κνηλνπξαμίαο) 

Ρφινο ζηελ Οκάδα Έξγνπ –

Θέζε ζην ζρήκα πινπνίεζεο  

    

    

    

    

 

Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο, ζπκπιεξσκαηηθά κε ηνλ αλσηέξσ Πίλαθα, ζα πξέπεη λα θαηαζέζεη 

δειψζεηο ζπλεξγαζίαο ησλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ ππφ ηελ κνξθή Τπεχζπλεο Γήισζεο ησλ 

εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ (δελ απαηηείηαη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο). 

Δπίζεο, Αλαιπηηθά Βηνγξαθηθά εκεηψκαηα φισλ ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ ζπλνδεπφκελα 

απφ Τπεχζπλε Γήισζε θάζε κέινπο ηεο νκάδαο έξγνπ πεξί αθξίβεηαο ησλ ζηνηρείσλ ηνπ 

βηνγξαθηθνχ ζεκεηψκαηνο ηνπο. (δελ απαηηείηαη ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο). 

Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.7 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ: 

- Δλ ηζρχ Πηζηνπνίεζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ISO 9001:2015 κε πεδίν εθαξκνγήο: 

Παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζηελ αλάπηπμε ζπζηεκάησλ δηαρείξηζεο, δηαρείξηζε έξγσλ, 

εθπφλεζε κειεηψλ, ζρεδηαζκφο, αλάπηπμε & εγθαηάζηαζε εθαξκνγψλ ινγηζκηθνχ & δηαρείξηζε 

έξγσλ πιεξνθνξηθήο, παξνρή ζπκβνπιεπηηθψλ ρξεκαηννηθνλνκηθψλ ππεξεζηψλ, παξνρή 

ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ ζε ζέκαηα ζηξαηεγηθήο, κεηαζρεκαηηζκνχ επηρεηξεκαηηθνχ κνληέινπ 

– αλαδηνξγάλσζε & αλαδηάξζξσζε θνξέσλ & νξγαληζκψλ, παξνρή ππεξεζηψλ θαη πινπνίεζε 

ιχζεσλ ζε ζέκαηα επηινγήο, εθπαίδεπζεο, αμηνιφγεζεο θαη αλάπηπμεο αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ, 

κέηξεζε πνηφηεηνο ηαρπδξνκηθήο αιιεινγξαθίαο. 

- Δλ ηζρχ Πηζηνπνίεζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ISO 14001:2015 (Πξφηππν 

Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο) ή ηζνδχλακφ ηνπ. 

- Δλ ηζρχ Πηζηνπνίεζε πζηήκαηνο Γηαρείξηζεο Πνηφηεηαο ΔΝ ISO 27001:2013 (Πξφηππν 

Γηαρείξηζεο Αζθάιεηαο Πιεξνθνξηψλ) ή ηζνδχλακφ ηνπ. 

 

Σα σο άλσ πηζηνπνηεηηθά ζα πξέπεη λα έρνπλ εθδνζεί απφ θνξέα δηαπηζηεπκέλν απφ ην ΔΤΓ ή 

απφ θνξέα δηαπίζηεπζεο κέινο ηεο Δπξσπατθήο πλεξγαζίαο γηα ηε Γηαπίζηεπζε (European 





Cooperation for Accreditation EA) θαη κάιηζηα, κέινο αληίζηνηρεο ζπκθσλίαο Ακνηβαίαο 

Αλαγλψξηζεο (M.L.A.) ζχκθσλα κε ην άξζξν 82 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Δπίζεο, γίλνληαη δεθηά άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηζνδχλακα κέηξα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, 

εθφζνλ ν ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα απνθηήζεη ηα ελ ιφγσ 

πηζηνπνηεηηθά εληφο ησλ ζρεηηθψλ πξνζεζκηψλ γηα ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ επζχλεηαη ν ίδηνο, 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη ηα πξνηεηλφκελα κέηξα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο πιεξνχλ ηα απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο. 

Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ππνρξενχηαη, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, λα δειψλεη ηελ 

εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζε αξκφδηα αξρή (πρ ΓΔΜΖ) πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ 

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

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.  ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, αληίζηνηρα ΦΔΚ, 

ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ  

νηθνλνκηθνχ θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, εθφζνλ απηή 

πξνθχπηεη απφ πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο (πρ γεληθφ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ΓΔΜΖ), αξθεί ε 

ππνβνιή απηνχ, εθφζνλ έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. ηηο ινηπέο 

πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα λφκηκεο ζχζηαζεο θαη κεηαβνιψλ (φπσο 

θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

Οη 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. 

Οη σο άλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φιεο 

νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ 

εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα 

ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε 

ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ Οξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Β.7. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο 

πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο 

αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ 

πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.  

ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ 

ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ 

θαηάινγν.  

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο 

φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ 

ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.  

Β.8. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα 

παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Β.9. ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 

θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο 

αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ. 

2.3 Κπιηήπια Ανάθεζηρ 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο
16 

 

                                                 
16 Πξβι άξζξν 86 παξ. 1 θαη ηππνπνηεκέλν έληππν 2 Παξαξηήκαηνο II (Πξνθήξπμε ζχκβαζεο), παξ. II.2.5 Δθηειεζηηθνχ 

Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/1986 ηεο Δπηηξνπήο (L 296) 





Κξηηήξην αλάζεζεο
17

 ηεο χκβαζεο
18

 είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο
19

,  θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε βάζε ζπληειεζηή βαξχηεηαο 

ηφζν γηα ηελ ηερληθή φζν θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. Δηδηθφηεξα ε αμηνιφγεζε θαη ν 

ππνινγηζκφο ηεο ηειηθήο βαζκνινγίαο θάζε νηθνλνκηθνχ θνξέα έρεη σο εμήο:   

Τπνινγηζκφο Βαζκνινγίαο Σερληθήο Πξνζθνξάο   

 

Κξηηήξηα Αμηνιφγεζεο 

Μέγηζηνο 

Αξηζκφο 

ειίδσλ 

50 ζειίδεο 

(ζβ) 

πληειεζηήο 

Βαξχηεηαο (%) 

1 
Καηαλφεζε θαη Μεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε πινπνίεζεο ηνπ 

Έξγνπ. 
35 60% 

1.1 

Πεξηβάιινλ ηνπ Έξγνπ – Καηαλφεζε απαηηήζεσλ έξγνπ – 

ηφρνη θαη αληηθείκελν – πλέξγεηεο κε ζπλαθή ρέδηα ηνπ 

Γήκνπ. 

5 10% 

1.2 

Μεζνδνινγία πινπνίεζεο / νξγάλσζε ηεο «Τπεξεζίαο» - 

Πιεξφηεηα / πνηφηεηα παξερφκελσλ Τπεξεζηψλ – Οξγάλσζε 

Παξαδνηέσλ Ηδηαηηεξφηεηεο, Κίλδπλνη - Υξνλνδηάγξακκα 

Τπεξεζηψλ 

20 35% 

1.3 

Δξγαιεία Τπνζηήξημεο θαη πεξηγξαθή – αηηηνιφγεζε 

ρξεζηκνπνίεζήο ηνπο (ε εθ κέξνπο ησλ ππνςεθίσλ γεληθή 

αλαθνξά κεζφδσλ θαη εξγαιείσλ, ε νπνία δε ζπλδέεηαη επζέσο 

θαη επαξθψο κε ηηο Φάζεηο θαη επηκέξνπο απαηηήζεηο ηνπ Έξγνπ, 

ζα βαζκνινγείηαη κε  <100) 

5 10% 

1.4 
Σεθκεξίσζε πξφζζεησλ ππεξεζηψλ πνπ είλαη αλαγθαίεο θαη 

πηζαλά δελ έρνπλ ζπλεθηηκεζεί ζηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο 
5 5% 

2 Οκάδα «Έξγνπ» 15 40% 

2.1 ρήκα Γηνίθεζεο θαη Οξγάλσζεο ηνπ «Έξγνπ» - 5 10% 

2.2 

ηειέρσζε θαη θαηαιιειφηεηα ηνπ Τπεχζπλνπ «Έξγνπ» θαη ηνπ 

Αλαπιεξσηή ηνπ - ηειέρσζε, δηαζεζηκφηεηα θαη 

θαηαιιειφηεηα ηεο Οκάδαο «Έξγνπ». 

10 30% 

 

ΠΡΟΟΥΖ: 1. Ζ ηήξεζε ηνπ νξίνπ ζηνλ αξηζκφ ησλ ζειίδσλ είλαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ. 

                    2. Ζ Βαζκνινγία είλαη απφ 100 (ειάρηζηε) έσο 120 (κέγηζηε)  

Οξηζκνί:  

Κ: Βαζκνινγία ζην Κξηηήξην Αμηνιφγεζεο  

ζ.β.: πληειεζηήο βαξχηεηαο θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο  

ΣΠ: Βαζκφο Σερληθήο Πξνζθνξάο  

ΣΠ: πλνιηθφο Βαζκφο Σερληθήο Πξνζθνξάο  

ΟΠ: Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά  

ΟΠ: πλνιηθφο Βαζκφο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

Σα επηκέξνπο θξηηήξηα Βαζκνινγνχληαη κε βάζε ηνπο 100 βαζκνχο. Ζ βαζκνινγία είλαη 100 

βαζκνί ζε πεξίπησζε πνπ θαιχπηνληαη πιήξσο νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  

Ζ βαζκνινγία απμάλεηαη κέρξη ηνπο 150 Βαζκνχο γηα πεξηπηψζεηο πνπ ππεξθαιχπηνληαη νη 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο.  

Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ είλαη ην γηλφκελν ηνπ επί κέξνπο ζπληειεζηή 

βαξχηεηαο ηνπ θξηηεξίνπ επί ηε Βαζκνινγία ηνπ θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε ηερληθήο 

πξνζθνξάο είλαη ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ. Ζ ηειηθή 

Βαζκνινγία ηεο θάζε ηερληθήο πξνζθνξάο θπκαίλεηαη απφ 100 έσο 120 βαζκνχο.  

                                                 
17 Σα θξηηήξηα αλάζεζεο ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ λ. 

4412/2016. Γηαζθαιίδνπλ ηε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ θαη ζπλνδεχνληαη απφ πξνδηαγξαθέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή 

επαιήζεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγείηαη ν βαζκφο ζπκκφξθσζήο ηνπο πξνο ηα θξηηήξηα 

αλάζεζεο. Δάλ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο, νη Α.Α. επαιεζεχνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη απνδείμεσλ, ηηο νπνίεο παξέρνπλ νη 

πξνζθέξνληεο (παξ. 9 άξζξνπ 86). Πξβι θαη Καηεπζπληήξηα Οδεγία 11/2015 Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. (ΑΓΑ ΧΛΝ4ΟΞΣΒ-ΜΗΦ)  

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

2015/1986 ηεο Δπηηξνπήο (L 296). 

19 ηελ πεξίπησζε απηή ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα εθηηκάηαη βάζεη ηεο θαιχηεξεο αλαινγίαο 

ηηκήο-πνηφηεηαο, πξάγκα ην νπνίν ζα πξέπεη λα ιακβάλεη ζηνηρεία απνηειεζκαηηθφηεηαο ζε ζρέζε κε ηελ ηηκή ή ην θφζηνο. Πξβι αηηηνινγηθή έθζεζε 

λφκνπ 4412/2016, άξζξν 86, ζ. 23 θαη αηηηνινγηθή ζθέςε 92 Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ 





Ζ βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ΣΠ θάζε δηαγσληδφκελνπ ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ 

παξαθάησ ηχπν:  

ΣΠi = ∑(ζ.β.i*Κi) 

Ο ζπλνιηθφο βαζκφο ηερληθήο πξνζθνξάο, ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν:  

ΣΠi = ΣΠi/ΣΠmax*10 

 

2) Τπνινγηζκφο Βαζκνινγίαο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

Γηα θάζε ππνςήθην αλάδνρν ππνινγίδεηαη ν πλνιηθφο Βαζκφο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ΟΠ σο 

εμήο:  

ΟΠi = ΟΠmin/ΟΠi*100 

 

Όπνπ ΟΠmin είλαη ε κηθξφηεξε χςνπο Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά πνπ αμηνινγήζεθε θαη ΟΠi ε 

νηθνλνκηθή Πξνζθνξά θάζε δηαγσληδφκελνπ.   

εκεηψλεηαη φηη εάλ νη ηηκέο ελφο πξνζθέξνληνο είλαη αζπλήζηζηα ρακειέο ή θαηά ηε γλψκε ηεο 

Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ είλαη αλαηηηνιφγεηεο, ε Δπηηξνπή, πξηλ απνξξίςεη ηελ 

πξνζθνξά, ζα δεηήζεη εγγξάθσο απφ ηνλ ππνςήθην λα παξαδψζεη εγγξάθσο, εληφο εχινγεο 

πξνζεζκίαο πνπ ηνπ ηάζζεη, ηηο φπνηεο δηεπθξηλίζεηο γηα ηε ζχλζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ θξίλεη 

ζθφπηκεο θαη ζα ειέγμεη, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ ππνςήθην, ηε ζχλζεζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δνζείζεο δηεπθξηλίζεηο. 

 

3) Τπνινγηζκφο Σειηθνχ Βαζκνχ Αμηνιφγεζεο  

Ο Σειηθφο Βαζκφο Αμηνιφγεζεο πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν:  

 

ΣΒΑi=(ΣΠi*0,80)+(ΟΠi*0,20) 

 

φπνπ ΣΒΑi ν ηειηθφο βαζκφο αμηνιφγεζεο θάζε δηαγσληδφκελνπ, ΣΠi ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο θαη ΟΠi ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο.  

 

Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά (άξζξν 86 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016 ζε 

ζπλδπαζκφ κε ην άξζξν 90 παξ 4 ηνπ λ. 4412/2016), κε βάζε ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηφζν γηα ηελ 

ηερληθή φζν θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά, είλαη εθείλε πνπ ζπγθεληξψλεη ηνλ κεγαιχηεξν 

ηειηθφ βαζκφ αμηνιφγεζεο.  

 

Δπαλαιακβάλεηαη φηη: Ζ ηήξεζε ηνπ νξίνπ ζηνλ αξηζκφ ησλ ζειίδσλ είλαη επί πνηλή απνθιεηζκνχ.  

2.4 Καηάπηιζη - Πεπιεσόμενο Πποζθοπών 

2.4.1 Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηα Παξαξηήκαηα Η, II, ΗΗΗ, IV 

& V ηεο Γηαθήξπμεο, γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο ππεξεζίαο.  

Ο Φάθεινο ηεο Πξνζθνξάο ζα πξέπεη θαηά ηελ θαηάζεζή ηνπ, λα ζπλνδεχεηαη απφ αίηεζε 

ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ, ζηελ νπνία ν πξνζθέξσλ αλαθέξεη πιήξε ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηνπ. 

ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηα ζηάδηα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ πξφθεηηαη λα παξαζηεί 

εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπφο ηνπ, ε αλσηέξσ αίηεζε ζα πξέπεη λα αλαθέξεη θαη ηα ζηνηρεία 

απηνχ. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ν εθάζηνηε εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο 

νθείιεη, θαηά ην ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ πνπ ζα παξεπξεζεί, λα θαηαζέζεη ηδηνρείξσο ζηελ 

Δπηηξνπή, έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε εθπξνζψπεζεο. 

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, είηε 

απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο 

εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο 

έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

2.4.2 Υπόνορ και Σπόπορ ςποβολήρ πποζθοπών  

2.4.2.1. Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 1.5 είηε (α) 

κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ 

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

(Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Γήκνο Παηαλίαο, Καξανιή & Γεκεηξηίνπ 38Α, Σ.Κ. 19002, ΠΑΗΑΝΗΑ). 

ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο 

γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ 

δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 1.5 ηεο παξνχζαο.  

 





 

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ 

απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. Γελ ζα παξαιεθζνχλ 

θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ε αλαζέηνπζα 

αξρή εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. 

Δθφζνλ νη δηαγσληδφκελνη ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ν αληηπξφζσπνο ζα 

πξέπεη λα θέξεη καδί ηνπ ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ή έγγξαθε εμνπζηνδφηεζε, ζεσξεκέλε 

γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ εθπξνζσπνχκελνπ απφ νπνηαδήπνηε αξρή. 

Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη εθπξφζεζκα, δε γίλνληαη δεθηέο. 

2.4.2.2. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο), ζηνλ νπνίν 

πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 

 

Ππορ ηον Ππόεδπο ηηρ Δπιηποπήρ Γιαγυνιζμού 

Πποζθοπά 

ηος ….. 

για ηην παποσή ςπηπεζίαρ: «……………….» 

με αναθέηοςζα απσή ……. 

και ημεπομηνία λήξηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ πποζθοπών….. 

2.4.2.3. Ο θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζπλνδεχεηαη απφ αίηεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο  ζην 

δηαγσληζκφ, ε νπνία αλαγξάθεη ην δηαγσληζκφ ηνλ νπνίν αθνξά, ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ 

πξνζθέξνληνο (κεκνλσκέλνπ ή  έλσζεο), δειαδή επσλπκία (ή νλνκαηεπψλπκν θπζηθνχ 

πξνζψπνπ), απαξαίηεηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, fax, e-

mail  ).  

Με ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηα αθφινπζα: 

α) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 2.4.3  

β) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά», ν νπνίνο πεξηέρεη ηα 

ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2.4.4. Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο 

πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε 

απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο θαη 

γ) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο (θιεηζκέλνο κε ηξφπν πνπ δε κπνξεί λα αλνηρζεί ρσξίο λα 

θαηαζηεί ηνχην αληηιεπηφ επί πνηλή απνθιεηζκνχ), κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ν 

νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2.4.5 ηεο 

παξνχζαο . 

Οη ηξεηο σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ 

ηνπ άξζξνπ 2.4.2.2.. 

2.4.2.4. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ άξζξνπ 1.5 ηεο παξνχζαο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 

παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3.1.1 ηεο παξνχζαο. 

2.4.2.5. Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη 

ζην πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή ( εκεξνκελία θαη αθξηβή ψξα πνπ πεξηήιζε ε 

πξνζθνξά ζηελ θαηνρή ηεο ή πνπ παξειήθζε ε ζπζηεκέλε επηζηνιή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

πνπ θαηαηέζεθε ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο) θαη ηηο απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο.. 

2.4.2.6. Οη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή, 

ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 

2.4.2.7. Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ 

εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο 

ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ, πνπ ηπρφλ έρνπλ 

εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ Ν.4412/2016. Δθφζνλ έλαο 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ ηεο 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. 

 

 





 

2.4.3 Πεπιεσόμενα Φακέλος «Γικαιολογηηικά ςμμεηοσήρ» 

Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ
20:

 

α) Tν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ 

άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/201621, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.9.1. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Οη 

πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην  ζρεηηθφ πξφηππν ΣΔΤΓ ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα 

ηεο δηαθήξπμεο (ΠαξάξηεκαΗΗΗ), 

β) εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηo άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηηο παξαγξάθνπο 2.1.5 θαη 

2.2.2 ηηρ παπούζαρ διακήπςξηρ.  

Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΣΔΤΓ γηα θάζε 

νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

2.4.4 Φάθεινο «Σερληθή Πξνζθνξά» 

H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ 

ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ην θεθάιαην “Απαηηήζεηο-Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο” ηνπ 

Παξαξηήκαηνο Η θαη ηεο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΗΗ ηεο Γηαθήξπμεο, 

πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. 

Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε 

θαηαιιειφιεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα 

αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζηα σο άλσ Παξαξηήκαηα 22 23.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ24. 

Ο Φάθεινο «Σερληθή Πξνζθνξά» ζα πξέπεη λα πεξηέρεη: 

Σερληθή Έθζεζε: Πεξηγξάθνληαη απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα νη απαηηήζεηο ηνπ Αληηθεηκέλνπ ηεο 

χκβαζεο, ψζηε λα απνηππσζεί ν βαζκφο θαηαλφεζεο ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο Γηαθήξπμεο, ζχκθσλα θαη κε ην Παξάξηεκα Η ηεο παξνχζαο. 

Μεζνδνινγία: Ο Οηθνλνκηθφο Φνξέαο θαηαζέηεη νινθιεξσκέλα ηελ  πξφηαζε ηελ νπνία ζα θιεζεί 

λα πινπνηήζεη, αλαιχνληαο ηελ κεζνδνινγία πινπνίεζήο ηεο. Υξεζηκνπνηψληαο θαη‟ ειάρηζηνλ ηα 

αλαθεξφκελα ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο (θαη ησλ Παξαξηεκάησλ ηεο) αλαιχεη ηα ζηάδηα 

πινπνίεζεο ηεο χκβαζεο, ην πψο δηαζθαιίδεηαη ε πνηφηεηα, εμεγεί ηνπο ζηφρνπο θαη πνχ εζηηάδεη, 

γηα πνην ιφγν επηιέγεη θαη πψο αμηνπνηεί ην θάζε κεζνδνινγηθφ εξγαιείν θαη πψο ζπλδπάδεη ηα 

επξήκαηα ηνπ θάζε εξγαιείνπ γηα ηελ εμαγσγή ησλ ηειηθψλ ηνπ ζπκπεξαζκάησλ. 

Παξαδνηέα: Πξνζδηνξηζκφο ησλ Παθέησλ Δξγαζίαο, πνπ ζα είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλα κε ηελ σο 

άλσ Μεζνδνινγία ηνπ, θαζψο θαη ησλ Παξαδνηέσλ αλά Φάζε, φπσο απηά αλαθέξνληαη  ζην 

Παξάξηεκα Η ηεο παξνχζαο. Καηαηίζεηαη ελδεηθηηθφ Υξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο Τπεξεζίαο, 

ζχκθσλα θαη κε ηα νξηδφκελα ζην Παξάξηεκα ΗΗ ηεο παξνχζαο. 

Παξνπζίαζε Οκάδαο Έξγνπ: Γίλεηαη παξνπζίαζε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα (Τπεχζπλνο θαη κέιε 

ηεο Οκάδαο Έξγνπ).  

Πίλαθαο κε ηα ζηειέρε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ο.Φ. θαη ησλ ηπρψλ εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ πνπ 

πξνηείλνληαη γηα ηε ζηειέρσζε ηεο Οκάδαο, πξνζδηνξηζκφο ηεο ζέζεο ηνπο θαη ησλ θαζεθφλησλ 

ηνπο, κε πεξηγξαθή ηεο δνκήο, ηεο ζχλζεζεο, ηνπ ηξφπνπ ζπλεξγαζίαο, ηεο ξνήο εξγαζηψλ, ηεο 

εμεηδίθεπζεο ησλ ξφισλ, ηεο νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ηεο Οκάδαο, ζε ζρέζε κε ηηο απαηηήζεηο 

πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο.  

Τ.Γ. απφ φια ηα κέιε ηεο Οκάδαο, φπνπ λα δειψλεηαη ε απνδνρή ηνπ νξηζκνχ ηνπο σο κέιε ηεο 

Οκάδαο Έξγνπ. 

Τ.Γ. απφ ηα κέιε ηεο Οκάδαο έξγνπ, πνπ δελ είλαη κφληκα ζηειέρε ηνπ Ο.Φ. (ήηνη κε ζρέζε 

εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή θαιχπηνπλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 39 ηνπ Ν.4387/2016) 

ηελ πεξίνδν δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, πεξί ηνπ φηη α) ππάξρεη ζπκθσλία ζπλεξγαζίαο, β) φηη 

δεζκεχνληαη λα ηεξήζνπλ ην ρξνλνδηάγξακκα ηεο ζπκθσλίαο θαη γ) φηη δέρνληαη ηνπο φξνπο ηνπ 

παξφληνο δηαγσληζκνχ. 

Τ.Γ. ηνπ Ννκίκνπ Δθπξνζψπνπ, ππνγεγξακκέλε αξκνδίσο, πεξί απνδνρήο ησλ φξσλ θαη πιήξνπο 

γλψζεο ηεο παξνχζαο κειέηεο θαη β) ηεο έδξαο ηεο επηρείξεζεο, ηνπ κέζνπ φξνπ ηνπ 

απαζρνινχκελνπ πξνζσπηθνχ θαη ηεο λνκηθήο κνξθήο ηεο επηρείξεζεο.  

                                                 
20 Βι. άξζξν 93 πεξ. β ηνπ λ. 4412/2016 

21 Γεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΚ Β 3698/16.11.2016. Σν ΣΔΤΓ ηζρχεη ππνρξεσηηθά (απφ 7-12-2016) γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαηά 

ηα αλαθεξφκελα ζηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 15/2016 (ΑΓΑ: ΧΥ0ΓΟΞΣΒ-ΑΚΖ) www.eaadhsy.gr  

22 Πξβι άξζξν 94 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 

23 Απηά πεξηιακβάλνπλ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηερληθή θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ   

βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε ηερληθή πξνζθνξά. Αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ηπρφλ πξνβιέπνληαη 

ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ πξνο πξνκήζεηα αγαζνχ, ζχκθσλα κε Παξάξηεκα ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηπρφλ ππφδεηγκα ηερληθήο 

πξνζθνξάο. 

24 Βι. άξζξν 58 ηνπ λ. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/




 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη δηεπθξηλίζεηο 

(γξαπηέο ή πξνθνξηθέο) απφ ηνλ Ο.Φ. γηα ηα αλαθεξφκελα ζηελ Σερληθή ηνπ πξνζθνξά.   

2.4.5 Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην 

αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο 

πνηφηεηαο – ηηκήο, ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα – Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζην Παξάξηεκα 

IV ηεο παξνχζαο. 

Σν έληππν πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλν θαη θαηάιιεια ππνγεγξακκέλν. 

Ζ ηηκή ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο δίλεηαη ζε επξψ αλά κνλάδα.25 

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

ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ 

ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο26. 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζηελ 

επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ. 

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 

αλαπξνζαξκφδνληαη. 

Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή πνπ 

θαζνξίδεηαη  ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε 

ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ 

πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή27.  

2.4.6 Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ 

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα δέθα 

(10) κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηελ 

παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ 

πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 

Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά 

πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε 

νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ 

ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ 

αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε 

δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί 

νηθνλνκηθνί θνξείο. 

ε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο 

πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο είηε φρη. 

2.4.7 Λόγοι απόππιτηρ πποζθοπών 

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 

απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην 

πάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. 

(Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο), 2.4.4 (Πεξηερφκελν θαθέινπ ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.5. (Πεξηερφκελν θαθέινπ 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ), 2.4.6. (Υξφλνο 

ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιήο 

δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο, 

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

ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ 

απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν  

 

                                                 
25 Πξβι παξ. 5 πεξ. α΄ ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ λ. 4412/2016. Δδψ ζα πξέπεη λα θαζνξίδεηαη κε ζαθήλεηα ε ζρεηηθή κνλάδα π.ρ.  

αλζξσπνψξεο θ.α. 

26 Βι παξ. 5 πεξ. α΄ ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ λ. 4412/2016 

27 Βι παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4412/2016 





 

3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο 

πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ Ν. 4412/2016, 

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,  

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

. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ. γ ηεο παξνχζαο [πεξ. 

(γ) ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ73 ηνπ Ν. 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.  

δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

ε) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  

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

παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

ζχκβαζεο. 

 

3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  

3.1.1 Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο  

α) Ζ έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηελ 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ Πξφεδξν απηήο, κηζή ψξα 

πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 1.5 ηεο παξνχζαο. Ζ παξαιαβή κπνξεί λα 

ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο 

δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ζ ιήμε ηεο 

παξαιαβήο θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, κε πξνεηδνπνίεζε 

νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά. 

Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί ελ ζπλερεία ακέζσο κε ην πξσηφθνιιν ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο γηα λα δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ ππνβιεζεί πξνζθνξέο θαηά ην άξζξν 2.4.2 ηεο 

παξνχζαο (ζεκεηψλεηαη φηη ηφζν ζην πξσηφθνιιν φζν θαη ζηνλ θάθειν αλαγξάθεηαη ε ψξα θαη 

εκέξα ππνβνιήο θαη ε ζρεηηθή θαηαρψξεζε ζην θάθειν κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν 

ππάιιειν) θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε κεηαβαίλεη κέινο ηεο, θαη‟ εληνιή ηνπ Πξνέδξνπ ηεο θαη 

παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο γηα λα ηεξεζεί ε ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ ππνβνιή 

κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη 

ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. 

β) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 1.5. Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη 

δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη 

νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ππoβιήζεθαλ απφ απηνχο,  ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Ν.4412/2016. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα 

δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην 

πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 

4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, 

θαζψο θαη ν θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε 

ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν. Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, 

θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε 

πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ 

φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην 

ίδην φξγαλν θαη θπιάζζεηαη, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία θαη 

ψξα. 

β) ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε 

ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηνπο.  

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

ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη θαηά 

ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζζεί απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ θαη ζα αλαθνηλσζεί ζηνπο 





ζπκκεηέρνληεο θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ, ε νπνία θαηαρσξείηαη ζε ζρεηηθφ 

πξαθηηθφ, καδί κε ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο φζσλ πξνζθνξψλ θξίλνληαη απνξξηπηέεο. Γηα φζεο 

πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα α' θαη β' νη θάθεινη ηεο 

νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. 

Ζ θαηά ηα αλσηέξσ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά 

ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.  

δ) Σα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο 

αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή
28

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

πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα 

άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016.  

ηελ πεξίπησζε ηζνδχλακσλ πξνθνξψλ, δειαδή πξνζθνξψλ κε ηελ ίδηα ζπλνιηθή ηειηθή 

βαζκνινγία κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ πξνζθεξφλησλ ε αλάζεζε γίλεηαη
29

 ζηελ πξνζθνξά κε ηελ 

κεγαιχηεξε βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο.  

Αλ νη ηζνδχλακεο πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα βαζκνινγία ζηελ ηερληθή πξνζθνξά, ε αλαζέηνπζα 

αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο 

ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία 

απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ.   

3.2 Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ-Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ πξνζθέξνληα, 

ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα ππνβάιεη εληφο 

πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ 30 απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο  έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε 

απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο31 θαη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ  πνπ 

πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.2. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε 

κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ 

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 - 2.2.8  απηήο. Δηδηθά ηα 

απνδεηθηηθά, ηα νπνία απνηεινχλ ηδησηηθά έγγξαθα, κπνξεί λα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζε απιή 

θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο 

θαη ε νπνία πξέπεη λα έρεη ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ
32

. 

Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ. 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 

ππoβιήζεθαλ, θαη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιεη εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξ. 5.3.1 ηνπ 

παξφληνο, αίηεκα πξνο ην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο 

ππνβνιήο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη 

αηηεζεί ηελ ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία 

ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο
33

 

Σν παξφλ εθαξκφδεηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη 

πξηλ ην ζηάδην θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 5 εδαθ. α‟ ηνπ λ. 

4412/2016, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο.
34

 

Όζνη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά
35

 ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

θαηαηέζεθαλ. 

                                                 
28 Βι. άξζξν 221 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016 

29 Βι. άξζξν 90 παξ. 2 θαη 4 ηνπ λ. 4412/2016 

30 Πξβι. άξζξν 103 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 43, παξ. 12, πεξ. α ηνπ λ.4605/2019    

31 Πξβι. άξζξν 103 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2106, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ. 19 ηνπ λ. 4497/2017. 

32  χκθσλα κε ην άξζξν 80 παξ. 12 πεξ. ε θαη παξ. 13 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο πξνζηέζεθαλ κε ην άξζξν 43 παξ. 7, πεξ. α, 

ππνπεξ. αδ θαη αε ηνπ λ. 4605/2019.,  

33  Πξβι. άξζξν 103 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 43 παξ. 12 πεξ. β‟ ηνπ λ. 4605/2019. 

34  Πξβι. νκνίσο σο αλσηέξσ, άξζξν 103 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 43 παξ. 12 πεξ. β‟ 

ηνπ λ. 4605/2019. 

35  Πξβι. άξζξν 103 παξ. 7 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 43 παξ. 12 πεξ. δ‟ ηνπ λ. 4605/2019. 





Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i)  θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε 

ην Σ.Δ.Τ.Γ., είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή  

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

αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη 

φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 

έσο 2.2.8 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,  

ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο 

πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε  ην Σ.Δ.Τ.Γ., φηη πιεξνί, νη 

νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ 

θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ36.  

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

ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα 

πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε 

δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ 

απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηα νξηδφκελα αλσηέξσ37 θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν 

φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε 

γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο 

επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

3.3 Καηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα  πνπ 

δελ έρεη απνθιεηζηεί νξηζηηθά38, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, 

φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν, επί απνδείμεη.  Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο 

ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016. 

Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή 

δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά. Σα έλλνκα 

απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ 

ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα εμήο
39

: 

α) παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο ηεο έλζηαζεο ηνπ άξζξνπ 127 θαη ζε πεξίπησζε 

άζθεζεο, ε έθδνζε απφθαζεο επί απηήο ή ε πάξνδνο άπξαθηεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ πξψηνπ 

εδαθίνπ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 127, 

β) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, 

ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη (20) εκέξεο40 απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Σν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.  

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

ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή 

επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα 

πνπ ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.  

3.4 Δλζηάζεηο
41 

 

ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο 

ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

νηθνλνκηθφ θνξέα ή απφ ηε ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο. Ζ έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο 

ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 

                                                 
36 Βι. άξζξν 104 παξ. 2 θαη 3 

37  Πξβ. άξζξν 103 παξ. 6 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 43 παξ. 12 πεξ. γ‟ ηνπ λ. 4605/2019. 

38  Πξβ. άξζξν 105 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 43 παξ. 13 πεξ. β‟ ηνπ λ. 4605/2019. 

 

39    Άξζξν 105 παξ.3 Ν.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ παξ. 26 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4497/2017 θαη απφ ηελ παξ.13γ 

ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019 

40 Πξβι. άξζξν 105 παξ. 4 λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 107 πεξ.  27 ηνπ λ. 4497/2017 θαη απφ ηελ 

παξ.20 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Ν.4605/2019. 

41     Άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο παξ. 30, 31, 32 θαη 33 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Ν.4497/2017 





πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο 

δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη, ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο
42.

 H αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη 

αηηηνινγεκέλα, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ λ. 4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο έλζηαζεο ε νπνία κπνξεί λα γίλεη θαη κε ειεθηξνληθά κέζα. ηελ πεξίπησζε ηεο 

έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ε αλάζεηνπζα αξρή απνθαζίδεη ζε θάζε 

πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  Με ηελ άπξαθηε πάξνδν 

ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο.  

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή 

παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 127 ηνπ λ. 4412/2016, ην 

νπνίν επηζπλάπηεηαη
43.

 Σν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν θαη  επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ή κεξηθψο δεθηή.  

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. Καηά 

ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο έλζηαζεο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. 

Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο θαη ηελ αθχξσζε ηεο 

πξάμεο ή ηεο παξάιεηςεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ εθδίδεηαη ή ζπληειείηαη επί ηεο έλζηαζεο 

ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ ηεο έδξαο ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

Ζ άζθεζε ηεο έλζηαζεο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ. Πέξαλ 

απφ ηελ ελδηθνθαλή απηή πξνζθπγή δελ ρσξεί θακία άιιε ηπρφλ πξνβιεπφκελε απφ γεληθή 

δηάηαμε ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ή εηδηθή πξνζθπγή λνκηκφηεηαο. 

Σν παξάβνιν γηα ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο θαη ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο ππνινγίδεηαη 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην δεχηεξν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

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

δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Ν. 4412/2016, κεηά 

απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή 

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

αξκφδηνπ Οξγάλνπ, 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.  

4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγςήζειρ  Καλήρ Δκηέλεζηρ 

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο  

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο 

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

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' 

ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ 

θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Σν πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ην ππφδεηγκα πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζην Παξάξηεκα IV ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 

4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή 

φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ ηζφπνζεο πξνο απηφλ πξνθαηαβνιήο. 
44

 

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε 

ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, 

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

αχμεζεο, εθηφο ΦΠΑ.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο 

απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη 

πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή 

ηεο σο άλσ εγγχεζεο γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.  

4.2 πκβαηηθφ Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

                                                 
42 Πξβι άξζξν 100 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 

43 άξζξν 19 Απφθαζεο Τπ. Οηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο 56902/215/19.05.2017 (ΦΔΚ 1924/02.06.2017 ηεχρνο Β') 

44 Δδάθην πέκπην πεξίπησζεο (β) παξαγξάθνπ 1 άξζξνπ 72 λ. 4412/2016.  





Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, νη φξνη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο 

Κψδηθαο.  

4.3 Όποι εκηέλεζηρ ηηρ ζύμβαζηρ 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην 

ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ 

Πξνζαξηήκαηνο Α΄. 

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη 

βεβαηψλεηαη απφ ηα Όξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο 

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

4.4 Τπεπγολαβία 

4.4.1. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ 

αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε 

ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  

4.4.2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ 

ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε 

ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 

θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο 

απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο 

ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά 

ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε 

ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο 

δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ 

ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα 

γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία 

4.4.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 

ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν 

αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά  ην 

πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ 

λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν. 4412/2016, δχλαηαη λα 

επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο 

άλσ πνζνζηνχ.  

Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ή δχλαηαη 

λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ 

άξζξνπ 131 ηνπ Ν. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

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

ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ 
45 46

 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο 

4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 

θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α)  ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 

ηνπ Ν. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

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

θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη 

απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

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

ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί 

                                                 
45 Πξβι. άξζξν 201 λ. 4412/2016 

46 Γπλαηφηεηα ηεο Α.Α. λα πξνβιέςεη ζηε δηαθήξπμε ξήηξεο αλαζεψξεζεο/ πξναηξέζεηο. ηελ πεξίπησζε απηή θαη εθφζνλ 

πξφθεηηαη γηα ζαθείο, αθξηβείο θαη ξεηέο ξήηξεο αλαζεψξεζεο, ζηηο νπνίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη θαη ξήηξεο αλαζεψξεζεο 

ηηκψλ ή πξναηξέζεηο, επηηξέπεηαη ε ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο, αλεμαξηήησο ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο 

ηεο ηξνπνπνίεζεο. Οη ξήηξεο απηέο αλαθέξνπλ ην αληηθείκελν θαη ηε θχζε ησλ ελδερφκελσλ ηξνπνπνηήζεσλ ή πξναηξέζεσλ, θαζψο 

θαη ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα ελεξγνπνηεζνχλ. Οη πξνβιεπφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή πξναηξέζεηο δε ζα πξέπεη λα 

κεηαβάινπλ ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο (Πξβι. άξζξν 132 παξ. 1 α ΣΟΤ Ν. 4412/2016). 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο πλζήθεο γηα ηε Λεηηνπξγία ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΛΔΔ). 

 

 

5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σπόπορ πληπυμήρ  

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

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ 

θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, 

θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ 

δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  

5.1.2. Σνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα 

κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηεο ππεξεζίαο 

ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο 

αθφινπζεο θξαηήζεηο: 

α) Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ 

ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη47   

β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο 

αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε 

πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/201648 

γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ 

ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο 

Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ επηβάιιεηαη (άξζξν 350 παξ.3 ηνπ Ν.4412/2016, ΚΤΑ 

1191/14.03.2017 - ΦΔΚ 969/22.03.2017 ηεχρνο Β').)  

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζηελ 

επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ. 

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο. 

5.2 Κήπςξη οικονομικού θοπέα εκπηώηος - Κςπώζειρ  

5.2.1. Ο αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη 

ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εάλ δελ 

εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί 

ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ. 

ηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε 

πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε 

ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε 

πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη 

αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ 

πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο.  

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε 

ηνπ απνθαηλφκελνπ Οξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ Οξγάλνπ, ην νπνίν 

ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

5.2.2. Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο 

ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ 

πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο.  Πνηληθέο ξήηξεο δχλαηαη λα 

επηβάιινληαη θαη γηα πιεκκειή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο
49.

 

Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

α)  γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 

πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ 

πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 

ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

                                                 
47  Πξβι. άξζξν 4 παξ. 3 έβδνκν εδάθην ηνπ λ. 4013/2011, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 44 ηνπ λ. 4605/2019. 

48 Ο ρξφλνο, ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία θξάηεζεο ησλ σο άλσ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, θαζψο θαη θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ 

εθαξκνγή ηεο σο άλσ θξάηεζεο  εμαξηάηαη απφ ηελ έθδνζε ηεο θνηλήο απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, Αλάπηπμεο θαη 

Σνπξηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 

49  Πξβι. άξζξν 218 ηνπ λ.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 43 παξ. 25, ππνπαξ. α ηνπ λ. 4605/2019.  





β)  γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

γ)  νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο 

επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα 

αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ 

ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο 

εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη 

εθηειεζηεί πιήξσο. 

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

Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ 

αλάδνρν έθπησην. 

5.3 Γιοικηηικέρ πποζθςγέρ καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζηρ ηυν ζςμβάζευν  

Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ 

φξσλ ησλ άξζξσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο 

παξάδνζεο πιηθψλ), 6.4. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε), θαζψο θαη θαη΄ 

εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ λα αζθήζεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο 

ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ εκπξφζεζκε 

άζθεζε ηεο πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην 

αξκνδίσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηηο πεξηπηψζεηο 

β΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/2016 νξγάλνπ, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα 

(30) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο ζεσξείηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζείζα. Καηά ηεο 

απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο νπνηαζδήπνηε θχζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Αλ θαηά 

ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα ε πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή 

απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα 

πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο κέρξη απηή λα νξηζηηθνπνηεζεί. 

5.4 Γικαζηική επίλςζη διαθοπών 

Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ 

ζπλάπηνληαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο , επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή 

αγσγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία εθηειείηαη εθάζηε ζχκβαζε, θαηά ηα 

εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 έσο θαη 6 ηνπ άξζξνπ 205Α ηνπ λ. 4412/201650. Πξηλ απφ ηελ 

άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά ε ηήξεζε ηεο 

πξνβιεπφκελεο ζην άξζξν 205 ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο, δηαθνξεηηθά ε πξνζθπγή απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε. 

 

6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΓΙΑ ΓΔΝΙΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ 

6.1 Παπακολούθηζη ηηρ ζύμβαζηρ  

6.1.1. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγεζεί απφ 

ηελ  Γ/λζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ & Πνιενδνκίαο ηνπ Γήκνπ Παηαλίαο, ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη  

ζην αξκφδην απνθαηλφκελν Όξγαλν, ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Παηαλίαο γηα φια ηα 

δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε 

ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 

θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Ν. 4412/2016.  

6.1.2. Ζ αξκφδηα Τπεξεζία κπνξεί, κε απφθαζή ηεο, λα νξίδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ζχκβαζεο σο επφπηε, κε θαζήθνληα εηζεγεηή, ππάιιειν ηεο Τπεξεζίαο. Με ηελ ίδηα απφθαζε 

δχλαληαη λα νξίδνληαη θαη άιινη ππάιιεινη ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο ή ησλ εμππεξεηνχκελσλ απφ 

ηελ ζχκβαζε θνξέσλ, ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεληαη επηκέξνπο θαζήθνληα γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο ζχκβαζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν επφπηεο ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο. 

Σα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ Αλαδφρνπ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Με 

εηζήγεζε ηνπ επφπηε ε Τπεξεζία πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε κπνξεί λα απεπζχλεη έγγξαθα κε νδεγίεο 

θαη εληνιέο πξνο ηνλ Αλάδνρν πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

6.2  Γιάπκεια ζύμβαζηρ 

6.2.1. Ζ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο νξίδεηαη ζε έμη (6) κήλεο θαη αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.  ηελ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ αλαθέξνληαη νη πξνζεζκίεο εθηέιεζεο 

αλά Φάζε ηεο ππεξεζίαο, μεθηλψληαο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο.   

6.2.2. Ζ  ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κεηά απφ  αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κέρξη ην 50% απηήο χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ  αλαδφρνπ 

                                                 
50   Πξβ. άξζξν 205Α ηνπ λ. 4412/2016, φπσο πξνζηέζεθε κε ην άξζξν 43 παξ. 24 πεξ. α‟ ηνπ λ. 4605/2019. 





πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο 

πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. 51Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα 

αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο, ν 

αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο.52 Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ 

κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ 

ρνξεγήζεθε επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη ην άξζξν 5.2.2 ηεο παξνχζαο. 

6.3 Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο  

6.3.1 Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ Δπηηξνπή 

Παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3 ή 11 εδάθην (δ) ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ 

Ν. 4412/2016, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζηελ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ. 

6.3.2 Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν σο άλσ έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε 

ζχκβαζε, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν Αλάδνρνο. Μεηά 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 απνθαηλφκελνπ 

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

ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ, ζχκθσλα κε ηηο παξ. 3 θαη 4. Σα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη ζε 

ηκεκαηηθέο παξαιαβέο. 

6.3.3 Αλ ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα δελ 

αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη Πξσηφθνιιν Πξνζσξηλήο 

Παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη 

γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφιεηα ησλ παξερφκελσλ 

ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο 

αλάγθεο. 

6.3.4 Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ νξίδνληαη ηα αθφινπζα: 

α) ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφιεηα, κε αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ Οξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα 

πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ 

απφθαζεο, ε Δπηηξνπή Παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ 

παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ Πξσηφθνιιν 

Οξηζηηθήο Παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 

β) Αλ δηαπηζησζεί φηη επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, απνξξίπηνληαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή ηα παξαδνηέα, κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ νξηδφκελσλ ζην άξζξν 220.   

6.3.5 Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνβνιήο ηνπ παξαδνηένπ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη δελ έρεη εθδνζεί Πξσηφθνιιν  

Παξαιαβήο ηεο παξαγξάθνπ 2 ή Πξσηφθνιιν κε παξαηεξήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3, ζεσξείηαη φηη ε 

παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. 

6.3.6 Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ 

Αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ 

ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν 

πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 1. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο 

πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη ζπληάζζεη 

ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ 

επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε 

ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ έγηλε απφ ηελ αξρηθή επηηξνπή 

παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ 

ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 11 πεξ. δ΄ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/2016. 

6.4 Απφξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε 

ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη 

παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κπνξεί 

λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε 

απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε  

                                                 
51 Ζ σο άλσ πεξίπησζε θαίλεηαη λα αθνξά παξάηαζε ρσξίο αχμεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, άιισο ηπρφλ παξάηαζε -

ηξνπνπνίεζε ππφθεηηαη ζηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016 
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πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο 

ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε Αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 218 ηνπ Ν. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.2.2 ηεο παξνχζαο, ιφγσ εθπξφζεζκεο 

παξάδνζεο. 

Αλ ν Αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα 

ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα, θεξχζζεηαη έθπησηνο 

θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

6.5 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο 

Γελ πξνβιέπεηαη αλαπξνζαξκνγή ηεο ζπκβαηηθή αμίαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ 

6.6 Καηαγγειία ηεο ζχκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδφρνπ  

6.6.1 ηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θαηαδηθαζηεί 

ακεηάθιεηα γηα έλα απφ ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε θαη λα αλαδεηήζεη ηπρφλ 

αμηψζεηο απνδεκίσζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΑΚ, πεξί ακθνηεξνβαξψλ 

ζπκβάζεσλ.  

6.6.2 Δάλ ν αλάδνρνο πησρεχζεη ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηεζεί 

ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 

πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη 

ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε, πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε 

εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη, νκνίσο, λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο ηε 

ζχκβαζε θαη λα αλαδεηήζεη ηπρφλ αμηψζεηο απνδεκίσζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ 

ΑΚ.  

6.6.3 ε ακθφηεξεο ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή 

δχλαηαη λα πξνζθαιέζεη ηνλ/ηνπο επφκελν/νπο, θαηά ζεηξά, κεηνδφηε/εο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο 

ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο θαη λα ηνπ/ηνπο πξνηείλεη λα αλαιάβεη/νπλ ηελ παξνρή ησλ 

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

πξνζθνξάο πνπ είρε ππνβάιεη ν έθπησηνο (ξεηή ξήηξα ππνθαηάζηαζεο)
53
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Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΠΑΗΑΝΗΑ 

 

 

ΗΗΓΧΡΟ Σ. ΜΑΓΖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
53  Πξβι. άξ. 132, παξ. 1δ), πεξ. αα ηνπ λ. 4412/2016. Πξβι., επίζεο, Καηεπζπληήξηα Οδεγία 22 ηεο Αξρήο κε ηίηιν 

«Σξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο», Κεθάιαην ΗΗΗ.Γ. ζεκείν Η, ζει. 17 (ΑΓΑ: 7ΜΤΣΟΞΣΒ-ΕΓΕ). Δπηζεκαίλεηαη φηη 

ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Α.Α. λα ζπκπεξηιάβεη ή φρη, ζην παξφλ ζεκείν ηεο Γηαθήξπμεο, ηε ξήηξα ππνθαηάζηαζεο 

ηνπ αλαδφρνπ (άξζξν 6.6.3)  ή λα δηακνξθψζεη ηε ζρεηηθή ξήηξα κε δηαθνξεηηθνχο φξνπο. ε θάζε πεξίπησζε, νη ελ ιφγσ φξνη ζα 

πξέπεη λα είλαη ξεηνί θαη ζαθείο θαη λα θείληαη εληφο ηνπ πθηζηάκελνπ λνκνζεηηθνχ πιαηζίνπ θαη ηδίσο ησλ ζρεηηθψλ επηινγψλ πνπ 

παξέρεη ην άξζξν 132 ηνπ λ. 4412/2016. 





 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αναλςηική Πεπιγπαθή Φςζικού και Οικονομικού Ανηικειμένος ηηρ 

ύμβαζηρ 

ΜΔΡΟ Α - Σεσνική Πεπιγπαθή 

ΔΙΑΓΧΓΗ 

ην πιαίζην ηεο ζηξαηεγηθήο ελίζρπζεο ηεο ειεθηξνθίλεζεο ζηνλ Διιεληθφ ρψξν, πξνσζείηαη 

δέζκε κέηξσλ γηα ηελ ελίζρπζε θαη ππνζηήξημε ηεο απφθηεζεο ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ. Έλα 

απφ ηα απαξαίηεηα κέηξα πξνο απηή ηελ θαηεχζπλζε είλαη ε δεκηνπξγία απφ ηε κεξηά ησλ ΟΣΑ, 

ρεδίσλ Φφξηηζεο Ζιεθηξνθίλεησλ Ορεκάησλ (.Φ.Ζ.Ο.) 

Σν «ρέδην Φφξηηζεο Ζιεθηξηθψλ Ορεκάησλ (.Φ.Ζ.Ο.)» εθπνλείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηελ έλαξμε 

ηζρχνο ηνπ λ. 4710/2020 (Α΄142) έσο θαη ηελ πξνζεζκία πνπ ηίζεηαη ζηελ παξ. 1, ηνπ άξζξνπ 17 

ηνπ ηδίνπ λφκνπ, φζνλ αθνξά ηνπο δήκνπο ησλ κεηξνπνιηηηθψλ θέληξσλ, ηνπο κεγάινπο θαη 

κεζαίνπο επεηξσηηθνχο δήκνπο, ηνπο δήκνπο πξσηεπνπζψλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ, θαζψο θαη 

ηνπο κεγάινπο θαη κεζαίνπο λεζησηηθνχο δήκνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2Α ηνπ λ. 3852/2010 (Α‟ 

87). 

ην πξνζσπηθφ ηνπ δήκνπ δελ ππάξρνπλ ηα θαηάιιεια άηνκα κε ηηο εηδηθφηεηεο θαη ηηο εηδηθέο 

γλψζεηο πνπ νξίδνληαη απφ ηηο ηερληθέο νδεγίεο ηνπ ΤΠΔΝ (Α.Π.: ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑΑΠ/93764/396), 

ηα νπνία λα γλσξίδνπλ θαη λα αζρνινχληαη κε ζπλαθή δεηήκαηα αζηηθήο θηλεηηθφηεηαο, 

ρσξνζέηεζεο ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ειεθηξηθψλ θνξηηζηψλ, αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, 

πξνψζεζεο ηεο δηαζχλδεζεο ηεο θηλεηηθφηεηαο κε δεηήκαηα έμππλεο πφιεο θ.ν.θ. 

ΓΔΝΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ - ΚΟΠΗΜΟΣΖΣΑ 

Κχξηνη ζηφρνη ηεο αλάπηπμεο ηεο ειεθηξνθίλεζεο είλαη: α) ε επέθηαζε ηεο ρξήζεο ησλ νρεκάησλ 

ρακειψλ θαη κεδεληθψλ εθπνκπψλ, β) ε αλάπηπμε ππνδνκψλ επαλαθφξηηζεο, ηδίσο δεκνζίσο 

πξνζβάζηκσλ θαη γ) ε δηακφξθσζε ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ γηα ηελ αγνξά ειεθηξνθίλεζεο. ηα 

πιαίζηα απηά, θαη κε βάζε ην Νφκν 4710/2020, σο «ρέδην Φφξηηζεο Ζιεθηξηθψλ Ορεκάησλ 

(.Φ.Ζ.Ο.)» νξίδεηαη ηνπξφγξακκα ρσξνζέηεζεο δεκνζίσο πξνζβάζηκσλ ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο 

ειεθηξηθψλ νρεκάησλ (Ζ/Ο) θαλνληθήο ή πςειήο ηζρχνο θαη ζέζεσλ ζηάζκεπζεο Ζ/Ο, πνπ 

εθπνλείηαη απφ ηνπο δήκνπο, εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο νξίσλ, γηα ηελ πξνψζεζε ηεο 

ειεθηξνθίλεζεο. 

χκθσλα κε ηηο Σερληθέο Οδεγίεο γηα ηα ρέδηα Φφξηηζεο Ζιεθηξηθψλ Ορεκάησλ, ην θάζε 

.Φ.Ζ.Ο. πεξηέρεη ππνρξεσηηθά θαη‟ ειάρηζηνλ ηα εμήο: 

α) ηε ρσξνζέηεζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο θαη ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ 

νξίσλ ηνπ Φνξέα Δθπφλεζεο, ζηνπο ρψξνπο ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 

2696/1999 (Α‟ 57), θαζψο θαη ζε ειεγρφκελνπο απφ ηνπο δήκνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο θαη 

δεκνηηθνχο ρψξνπο ζηάζκεπζεο, ψζηε λα πξνβιέπεηαη ππνρξεσηηθά ε ρσξνζέηεζε ελφο (1) θαη‟ 

ειάρηζηνλ ζεκείνπ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο αλά ρηιίνπο (1.000) θαηνίθνπο ηνπ δήκνπ, θαη εηδηθφηεξα 

ζε:  

αα) πθηζηάκελνπο ππαίζξηνπο δεκνηηθνχο ρψξνπο ζηάζκεπζεο,  

αβ) πθηζηάκελνπο ζηεγαζκέλνπο δεκνηηθνχο ρψξνπο ζηάζκεπζεο,  

αγ) πθηζηάκελεο παξφδηεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο, ειεχζεξεο θαη ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο, ηδίσο ζηα 

πνιενδνκηθά θέληξα ησλ δήκσλ θαη ζε πεξηνρέο απμεκέλεο επίζθεςεο θαη ζε ππθλνδνκεκέλεο 

αζηηθέο πεξηνρέο,  

αδ) λένπο ππαίζξηνπο/ζηεγαζκέλνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο ή παξφδηεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο πνπ 

ρσξνζεηνχληαη κε ζθνπφ ηελ εγθαηάζηαζε ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο.  

β) ηε ρσξνζέηεζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο θαη ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο ζε ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο 

θαη ζε επηιεγκέλα ζεκεία ησλ δεκνηηθψλ θαη αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ, ψζηε λα θαζίζηαηαη δπλαηή ε 

αλσηέξσ εγθαηάζηαζε ησλ ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο πςειήο ηζρχνο γηα ηελ εμππεξέηεζε 

δεκνηηθψλ θαη αζηηθψλ ιεσθνξείσλ θαη ζπγρξφλσο λα δηαζθαιίδεηαη ε ειάρηζηε απαηηνχκελε 

αλακνλή επαλαθφξηηζεο γηα ηελ νκαιή ιεηηνπξγία ησλ ιεσθνξεηαθψλ γξακκψλ πξνο εμππεξέηεζε 

ηνπ επηβαηηθνχ θνηλνχ,  

γ) ηε ρσξνζέηεζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο θαη ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο γηα ηελ εμππεξέηεζε 

ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ, ψζηε νη πξνβιεπφκελεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ λα 

εμνπιίδνληαη κε ζεκεία επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο ζε πνζνζηφ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπιάρηζηνλ επί 

ηνπ ζπλφινπ ησλ πθηζηάκελσλ ζέζεσλ ή ελφο (1) θαη‟ ειάρηζηνλ ζεκείνπ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο,  

δ) ηε ρσξνζέηεζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο θαη ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο γηα ηελ εμππεξέηεζε Ζ/Ο 

ηξνθνδνζίαο, ψζηε νη πξνβιεπφκελεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ηξνθνδνζίαο λα εμνπιίδνληαη 

κε ζεκεία επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο γηα ην δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλφινπ ησλ 





πθηζηάκελσλ ζέζεσλ ή ελφο (1) θαη„ ειάρηζηνλ ζεκείνπ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο. ηηο αλσηέξσ ζέζεηο 

επηηξέπεηαη θαη ε ζηάζκεπζε θαη ε επαλαθφξηηζε Ζ/Ο πνπ δελ εμππεξεηνχλ αλάγθεο ηξνθνδνζίαο 

κεηά απφ ηε ιήμε ηνπ σξαξίνπ ηξνθνδνζίαο θαη έσο ηελ επφκελε έλαξμε. ε εκπνξηθέο πεξηνρέο 

θαη ηζηνξηθά θέληξα πφιεσλ, ρσξνζεηνχληαη παξφδηεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο - επαλαθφξηηζεο γηα 

ειεθηξηθά πνδήιαηα θαη κνηνπνδήιαηα ηξνθνδνζίαο ηα νπνία επηηξέπεηαη λα θηλνχληαη πέξαλ ησλ 

σξαξίσλ ηξνθνδνζίαο πνπ ηζρχνπλ γηα ηα ππφινηπα νρήκαηα.  

ε) ηε ρσξνζέηεζε ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο ζε πθηζηάκελα θαη λφκηκα θαζνξηζκέλα ζεκεία 

ζηάζεο ή ζηάζκεπζεο (πηάηζεο) Δ.Γ.Υ.-ΣΑΞΗ, θαη ζπγθεθξηκέλα κία (1) ζέζε Ζ/Ο αλά πέληε (5) 

ζέζεηο ζηάζκεπζεο, φπσο απηή πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 18 ηνπ λ. 4710/2020. ηα ζεκεία 

επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο πνπ νξίδνληαη κε ηελ παξνχζα απαγνξεχεηαη λα θνξηίδνληαη Ζ/Ο, εθηφο απφ 

Δ.Γ.Υ.- ΣΑΞΗ.  

ζη) ηε ρσξνζέηεζε ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο ζε ρψξνπο ζηάζκεπζεο νρεκάησλ ΑκεΑ, φπσο 

απηή πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 19 ηνπ λ. 4710/2020. 

Πέξαλ ησλ αλσηέξσ, ζην .Φ.Ζ.Ο. δχλαηαη λα πεξηιακβάλεηαη (ελδεηθηηθά) θαη ε ρσξνζέηεζε 

δεκνζίσο πξνζβάζηκσλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο θαη ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο ζε δεκνηηθέο 

εγθαηαζηάζεηο, πέξαλ ησλ ππνρξεσηηθά πξνβιεπφκελσλ βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, θαη ε 

ρσξνζέηεζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο θαη ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο γηα ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνχ 

ζε ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο θαη ζε επηιεγκέλα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ δεκνηηθψλ ή αζηηθψλ 

ζπγθνηλσληψλ.  

Δηδηθά γηα ηηο πεξηνρέο επζχλεο ησλ δεκφζησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ θαη ηνπ ζπγθνηλσληαθνχ 

έξγνπ πνπ παξέρεηαη απφ ηνπο Ο.Α..Α. Α.Δ. θαη Ο..Δ.Θ. Α.Δ., θαη απνθιεηζηηθά γηα ηηο πεξ. β) 

θαη ε) ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 17 ηνπ λ. 4710/2020 (Α‟ 142), νη αλσηέξσ Οξγαληζκνί ππνρξενχληαη 

λα ππνβάινπλ, εληφο ηνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ πνπ ζα ζέζεη ν Φνξέαο Δθπφλεζεο, δεζκεπηηθή 

πξφηαζε γηα ηνπο ρψξνπο αξκνδηφηεηαο απηψλ θαη ησλ ζπγαηξηθψλ ηνπο ζηελ θαηά πεξίπησζε 

Πεξηνρή Παξέκβαζεο, ψζηε λα ζπκπεξηιεθζεί ζην ππφ εθπφλεζε .Φ.Ζ.Ο.  

Δθφζνλ ζηελ Πεξηνρή Παξέκβαζεο ππάξρνπλ πεξηνρέο επζχλεο άιισλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ή 

νληνηήησλ πιελ ηνπ Φνξέα Δθπφλεζεο, ν Φνξέαο Δθπφλεζεο κπνξεί λα απεπζχλεη πξφζθιεζε ζηα 

λνκηθά απηά πξφζσπα ή νληφηεηεο λα ππνβάινπλ εληφο ηνπ ρξνληθνχ πιαηζίνπ πνπ απηφο ζα ζέζεη, 

δεζκεπηηθή πξφηαζε γηα ρσξνζέηεζε δεκνζίσο πξνζβάζηκσλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο θαη ζεκείσλ 

επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο ζηνπο ρψξνπο αξκνδηφηεηαο απηψλ εληφο ηεο Πεξηνρήο Παξέκβαζεο, ψζηε λα 

ζπκπεξηιεθζνχλ ζην ππφ εθπφλεζε .Φ.Ζ.Ο..  

Γεκνζίσο πξνζβάζηκα ζεκεία επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο πνπ έρνπλ ήδε εγθαηαζηαζεί εληφο ηεο 

Πεξηνρήο Παξέκβαζεο έσο ηελ εθπφλεζε ηνπ .Φ.Ζ.Ο. θαη δεκνζίσο πξνζβάζηκα ζεκεία 

επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο πνπ βξίζθνληαη εθηφο ηεο αξκνδηφηεηαο ηνπ Φνξέα Δθπφλεζεο αιιά εληφο ηεο 

Πεξηνρήο Παξέκβαζεο, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζεο, ιακβάλνληαη ππφςε θαη 

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην .Φ.Ζ.Ο. κε δηαθξηηή έλδεημε. 

ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ - ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 

Γηα ηελ θαηάξηηζε ελφο ρεδίνπ Φφξηηζεο Ζιεθηξηθψλ Ορεκάησλ (.Φ.Ζ.Ο.) ν Φνξέαο 

Δθπφλεζεο δεκηνπξγεί ηνλ «Φάθειν .Φ.Ζ.Ο.», ν νπνίνο απνηειείηαη ππνρξεσηηθά απφ ηξία (3) 

Παξαδνηέα, σο εμήο: 

Παξαδνηέν Π.1, πεξηιακβάλεη δχν ππνθαθέινπο: 

Π1α: ΑΝΑΛΤΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ – ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ 

ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

Αλάιπζε Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο: 

Αθνξά ζηελ δεκηνπξγία ηεχρνπο ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη ε παξνπζίαζε ηεο πεξηνρήο 

παξέκβαζεο θαη ε ζπιινγή δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ θαη πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα θάησζη:  

α) πιινγή θαη θαηαγξαθή ησλ πθηζηάκελσλ ή εθπνλνχκελσλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ ηνπ νηθείνπ 

Γήκνπ, φπσο ηα ρέδηα Βηψζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο- .Β.Α.Κ., ηηο Οινθιεξσκέλεο Υσξηθέο 

Δπελδχζεηο- Ο.Υ.Δ., ηα ζρέδηα γηα Βηψζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε- Β.Α.Α., ηαρέδηα Οινθιεξσκέλεο 

Αζηηθήο Αλάπηπμεο – ΟΑΠ, ηα Σνπηθά ρέδηα Γηαρείξηζεο Απνβιήησλ – ΣΟΓΑ. 

β) Καηαγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ πνιενδνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο (ηζρχνλ 

ζεζκηθφ πιαίζην, ρξήζεηο γεο, πιεζπζκφο εμππεξέηεζεο, εληνπηζκφο ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο, ήδε 

πθηζηάκελα/αλαπηπζζφκελα δεκνζίσο πξνζβάζηκα ζεκεία επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο, φξνη δφκεζεο 

θ.ιπ.).  

γ) Καηαγξαθή ησλ θπθινθνξηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο (αλάιπζε πθηζηάκελνπ νδηθνχ 

δηθηχνπ, ζηνηρεία θπθινθνξηαθψλ θφξησλ, ζχλζεζε θπθινθνξίαο, ιεηηνπξγία νδηθνχ δηθηχνπ θαη 

θπθινθνξηαθψλ ξνψλ πνδειάησλ, νρεκάησλ θαη ΜΜΜ, παξφδηα ζηάζκεπζε, ζηάζκεπζε εθηφο 

νδνχ, δίθηπα ήπησλ κνξθψλ κεηαθίλεζεο) θαη ηπρφλ εμεηδηθεπκέλσλ δηθηχσλ κεηαθνξψλ (π.ρ. 

ιηκάληα, αεξνδξφκηα, ζηδεξνδξνκηθνί ζηαζκνί) θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

πεξηνρήο (πεξηγξαθή πθηζηάκελνπ ζηφινπ νρεκάησλ ησλ θαηνίθσλ, αέξηνη ξχπνη) βάζεη (α) ησλ 

ζρεηηθψλ πθηζηάκελσλ πνιενδνκηθψλ ή/θαη ζπγθνηλσληαθψλ κειεηψλ, ή/ θαη ηπρφλ κειεηψλ 





αζηηθψλ αλαπιάζεσλ ή/θαη (β) βάζεη ηεο αλάιπζεο ησλ πνιενδνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

πεξηνρήο παξέκβαζεο. 

δ) Καηαγξαθή ησλ θαηεπζχλζεσλ ησλ πθηζηάκελσλ ή εθπνλνχκελσλ Σνπηθψλ Πνιενδνκηθψλ 

ρεδίσλ (Σ.Π..) θαζψο θαη ηπρφλ επξχηεξσλ κειεηψλ θαη πξνγξακκάησλ αζηηθψλ αλαπιάζεσλ.  

ε) Καηαγξαθή ησλ πθηζηάκελσλ ππαίζξησλ δεκνηηθψλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο, ησλ πθηζηάκελσλ 

ζηεγαζκέλσλ δεκνηηθψλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο, ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ, 

δεκνηηθψλ θηηξίσλ/εγθαηαζηάζεσλ θ.ν.θ., βάζεη ησλ θαζνξηδνκέλσλ ηνπ λ. 4710/2020 (Α‟ 142).  

ζη) πιινγή θαη θαηαγξαθή δηαζέζηκσλ ηνπνγξαθηθψλ ππνβάζξσλ.  

δ) πιινγή θαη θαηαγξαθή πθηζηάκελσλ ή εθπνλνχκελσλ πνιενδνκηθψλ κειεηψλ, κειεηψλ 

αζηηθψλ αλαπιάζεσλ θαη θπθινθνξηαθψλ κειεηψλ, κειεηψλ ζηάζκεπζεο, κειεηψλ αζηηθήο 

νδνπνηίαο θαη δηακφξθσζεο νδψλ, πνπ έρεη εθπνλήζεη ν θαηά πεξίπησζε ΟΣΑ. 

Υαξηνγξάθεζε ηεο Πεξηνρήο Παξέκβαζεο  

Αθνξά ζηελ δεκηνπξγία δηαλπζκαηηθψλ αξρείσλ θαη πεξηιακβάλεη θαη‟ ειάρηζηνλ ηα θάησζη:  

α) Υαξηνγξάθεζε ησλ: θαηεγνξηψλ εηζνδεκάησλ (ρακειψλ, κέζσλ, πςειψλ), φξσλ δφκεζεο 

(ζπληειεζηή δφκεζεο θαη θάιπςεο), εκπνξηθψλ ζπγθεληξψζεσλ θαη ζπγθεληξψζεσλ ζέζεσλ 

εξγαζίαο θαη κεγάισλ θηεξίσλ γξαθείσλ θαη κεγάισλ πφισλ αλαςπρήο/πνιηηηζκνχ/ 

ηνπξηζκνχ/αζιεηηζκνχ, ζηαζκψλ δεκφζηαο ζπγθνηλσλίαο (ιεσθνξείσλ, ή/θαη κέζσλ ζηαζεξήο 

ηξνρηάο), νξίσλ θαη ζηνηρείσλ πθηζηακέλσλ πξνγξακκάησλ αλάπιαζεο (εηδηθφηεξα ζε 

ππθλνθαηνηθεκέλεο πεξηνρέο).  

β) Καηαγξαθή ζεκείσλ παξφδηαο ζηάζκεπζεο θαη ζηάζεο IX νρεκάησλ (ειεχζεξεο θαη 

ειεγρφκελεο ζηάζκεπζεο), ιεσθνξείσλ, ηαμί, ζέζεσλ ηξνθνδνζίαο, ζέζεσλ ΑκεΑ θ.η.ι., θαζψο θαη 

δεκνηηθψλ θηηξίσλ/εγθαηαζηάζεσλ.  

γ) Καηαγξαθή ζεκείσλ/πεξηνρψλ κε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο λέσλ παξνρψλ ππνδνκψλ 

επαλαθφξηηζεο ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ γηα ζχλδεζε κε ην Διιεληθφ Γίθηπν Γηαλνκήο 

Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζε ζπλεξγαζία κε ηνλ Γ.Δ.Γ.Γ.Ζ.Δ..  

δ) Καηαγξαθή αλαγθαίσλ παξεκβάζεσλ ζηα ζεκεία ηνπνζέηεζεο ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο.  

ε) Καηαγξαθή ςεθηαθά ζε δηαλπζκαηηθά αξρεία κνξθήο shp ησλ ρψξσλ: 1. ησλ α, β, γ, θαη δ ηεο 

παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη 2. ησλ ζηνηρείσλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ.2 ηνπ άξζξνπ 5. 

Π1β: Υσξνζέηεζε εκείσλ Δπαλαθφξηηζεο θαη Θέζεσλ ηάζκεπζεο Ζ/Ο θαη ελάξηα Αλάπηπμεο 

Γηθηχνπ εκείσλ Δπαλαθφξηηζεο Ζ/Ο. 

Σν Παξαδνηέν Π.1β ζπκπεξηιακβάλεη ηελ Γηαδηθαζία Δπηινγήο Υσξνζέηεζεο εκείσλ 

Δπαλαθφξηηζεο Ζ/Ο, ελάξηα Αλάπηπμεο Γηθηχνπ εκείσλ Δπαλαθφξηηζεο Ζ/Ο θαη 

Παξαθνινχζεζε Κάιπςεο Αλαγθψλ Δπαλαθφξηηζεο Ζ/Ο, σο εμήο:  

ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΥΧΡΟΘΔΣΗΗ ΗΜΔΙΧΝ ΔΠΑΝΑΦΟΡΣΙΗ Η/Ο 

Αθνξά ζηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο 

Ζ/Ο, κε βάζε ηα θάησζη:  

Α.1. Σα ζεκεία επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο πνπ ζα πξνηείλνληαη ζα πξέπεη λα εμππεξεηνχλ ζην ζχλνιφ 

ηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ ήδε πθηζηάκελσλ/αλαπηπζζφκελσλ ζεκείσλ) ηηο αλάγθεο 

θφξηηζεο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ειεθηξηθψλ νρεκάησλ γηα ηα επφκελα πέληε (5) έηε. ην .Φ.Ζ.Ο. 

ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη πξφηαζε γηα πξφγξακκα ηκεκαηηθήο πινπνίεζεο ησλ νξηδφκελσλ ζην 

.Φ.Ζ.Ο. ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο κε ζηφρν ηελ πιήξε πινπνίεζή ηνπ εληφο ηξηψλ (3) εηψλ.  

A.2. Χο πξνο ηηο αλαγθαίεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ρσξνζέηεζε ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο 

Ζ/Ο, ιακβάλνληαη ππφςε  

(α) νη ζρεηηθέο ηερληθέο απαηηήζεηο ζχλδεζεο ησλ ππνδνκψλ επαλαθφξηηζεο ζην Διιεληθφ Γίθηπν 

Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, γηα ηηο νπνίεο ζα δεηείηαη ε ζπλδξνκή ηνπ Γ.Δ.Γ.Γ.Ζ.Δ. νχησο 

ψζηε λα πξνθχπηνπλ δεδνκέλα θαηαζθεπήο αλαγθαίσλ έξγσλ ζχλδεζεο θαη ην ζρεηηθφ θφζηνο 

ηνπο,  

(β) ηα γεσκεηξηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο (π.ρ. πιάηνο πεδνδξνκίνπ),  

(γ) νη απαηηήζεηο γηα νδηθή αζθάιεηα (νξαηφηεηα απφ ζπκβνιή νδψλ θαη εμφδνπο ρψξσλ 

ζηάζκεπζεο), φπσο πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία.  

A.3. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο θαη ηελ επηινγή ζεκείσλ θαηάιιεισλ γηα ηε ρσξνζέηεζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο θαη 

θφξηηζεο Ζ/Ο, ν Φνξέαο Δθπφλεζεο πξαγκαηνπνηεί:  

α) Αλάιπζε SWOT (γηα ηελ επηινγή ησλ βέιηηζησλ ζεκείσλ γηα ηε ρσξνζέηεζε ζεκείσλ 

επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο) ζηελ νπνία αμηνπνηνχληαη θαη αμηνινγνχληαη ηα δεδνκέλα ηνπ παξαδνηένπ 

Π.1α.  

β) Καηαγξαθή πξνηάζεσλ αλαπιάζεσλ ζε κηθξά νδηθά ηκήκαηα γηα ρσξνζέηεζε ζεκείσλ 

επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο.  

γ) χληαμε επηκέξνπο πξνηάζεσλ γηα ρσξνζέηεζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο θαη ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο 

Ζ/Ο πνπ αλήθνπλ ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο (ηαμί, Λεσθνξεία, ΑκεΑ, νρήκαηα ηξνθνδνζίαο, ζε 





δεκνηηθά θηίξηα/εγθαηαζηάζεηο θ.η.ι.) θαζψο θαη γηα ρσξνζέηεζε ρψξσλ ζηάζκεπζεο ειεθηξηθψλ 

πνδειάησλ.  

ΔΝΑΡΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΦΟΡΣΗΖ Ζ/Ο 

Αθνξά ζε παξνπζίαζε ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ ρσξνζέηεζεο ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο κε 

ζηφρν ηελ δεκηνπξγία νινθιεξσκέλνπ δηθηχνπ ππνδνκψλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο γηα ηελ πεξηνρή 

παξέκβαζεο.  

α) Παξνπζίαζε ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ ρσξνζέηεζεο ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο θαη 

βαζκνλφκεζή ηνπο πνπ ζα θαηαιήγνπλ ζηελ βέιηηζηε (κε θξηηήξηα νηθνλνκηθά, πεξηβαιινληηθά, 

θνηλσληθά) πξνηεηλφκελε ιχζε.  

β) Υαξηνγξαθηθή παξνπζίαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ θαη ραξηνγξαθηθή 

παξνπζίαζε θαη ηεθκεξίσζε ηεο βέιηηζηεο επηινγήο.  

γ) Δπηζεκαίλεηαη φηη: 1. Γηα ηε ρσξνζέηεζε ρψξσλ ζηάζεο/ζηάζκεπζεο (πηάηζεο) Δ.Γ.Υ. - ΣΑΞΗ 

ειεθηξηθψλ νρεκάησλ κε ζεκεία επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο αθνινπζνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 

ηνπ λ. 4710/2020 (Α‟ 142) θαη 2. Γηα ηε ρσξνζέηεζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο Ζ/Ο γηα ΑκεΑ 

αθνινπζνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 4710/2020 (Α‟ 142). 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΔΠΑΝΑΦΟΡΣΗΖ Ζ/Ο 

Ο Φνξέαο Δθπφλεζεο δεκηνπξγεί αλνηρηφ ςεθηαθφ αξρείν ζην νπνίν ζπγθεληξψλνληαη θαη 

θαηαγξάθνληαη φια ηα λέα ζηνηρεία πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ .Φ.Ζ.Ο. 

θαη αθνξνχλ ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο, ζηνηρεία 

ηνπηθνχ θνξηίνπ απφ ηνλ Γ.Δ.Γ.Γ.Ζ.Δ., λέεο πξνηάζεηο απφ ηελ ΔΔ θ.ιπ., ηα νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε επφκελε αλαζεψξεζε/επηθαηξνπνίεζε ηνπ .Φ.Ζ.Ο. κε ζθνπφ λα 

πξνηείλνληαη ζπκπιεξψζεηο θαη αιιαγέο ησλ .Φ.Ζ.Ο. (π.ρ. λέεο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο ζεκείσλ 

επαλαθφξηηζεο, αιιαγή ηεο ζέζεο ηνπνζεηεκέλσλ ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο, αληηθαηάζηαζε 

ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο θαλνληθήο ηζρχνο κε ζεκεία επαλαθφξηηζεο πςειήο ηζρχνο Ζ/Ο θ.ιπ.). 

Παξαδνηέν Π.2: Έθζεζε Γηαβνχιεπζεο  

ην Παξαδνηέν Π.2 ζα παξνπζηάδνληαη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο επί ηνπ 

επηθξαηέζηεξνπ ζελαξίνπ θαη ηπρφλ δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο. 

Δηδηθφηεξα, ήδε πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ ηαδίνπ 1, ζπληάζζεηαη απφ ηνλ Φνξέα Δθπφλεζεο ε κέζνδνο 

δηαβνχιεπζεο θαη νη ζρεηηθέο ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο θαη νξίδνληαη νη επαγγεικαηηθνί, 

ζπιινγηθνί θαη άιινη θνξείο πνπ ζα ζπκκεηέρνπλ ζηελ δηαδηθαζία θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

εθπφλεζεο ηνπ .Φ.Ζ.Ο. ηελ δηαβνχιεπζε ελδείθλπηαη λα ζπκκεηέρνπλ θαη ζρεηηθνί κε ηελ 

ειεθηξνθίλεζε θνξείο, εκπεηξνγλψκνλεο θαη εηδηθνί επηζηήκνλεο. Ζ ζπκκεηνρή ησλ παξαπάλσ 

θνξέσλ δελ είλαη δεζκεπηηθή. Δλ ζπλερεία ν Φνξέαο Δθπφλεζεο δεκνζηνπνηεί ηα απνηειέζκαηα 

ηεο δηαβνχιεπζεο, θαηαγξάθεη θαη αμηνινγεί ηα ζρφιηα θαη πξαγκαηνπνηεί ηπρφλ δηνξζσηηθέο 

ελέξγεηεο. 

Παξαδνηέν Π.3: Οινθιήξσζε Φαθέινπ- Δθαξκνγή ρεδίνπ 

ην Παξαδνηέν Π.3, ζα παξνπζηάδνληαη:  

1. Αλάιπζε θφζηνπο - νθέινπο θαη επηινγή κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο ηνπ νξηδφκελνπ απφ ην 

.Φ.Ζ.Ο. δηθηχνπ ππνδνκψλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο (π.ρ. ζχκβαζε παξαρψξεζεο, ζχκβαζε 

πξνκήζεηαο).  

2. ρέδην θαη ρξνληθφο πξνγξακκαηηζκφο ρσξνζέηεζεο/αδεηνδφηεζεο ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο 

Ζ/Ο.  

3. Πξνδηαγξαθέο (ηερληθέο, δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, θ.ιπ.) ηνπ πξνηεηλφκελνπ δηθηχνπ ππνδνκψλ 

επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο.  

4. Γπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο έξγνπ.  

5. Αλάπηπμε Πνιηηηθήο Κηλήηξσλ (ζε ηνπηθφ επίπεδν).  

6. Φεθηαθά αξρεία κε ηα γεσρσξηθά δεδνκέλα ηνπ .Φ.Ζ.Ο.. Σα ςεθηαθά αξρεία ζα αθνξνχλ ζηελ 

πξφηαζε ρσξνζέηεζεο φπνπ ζα απεηθνλίδνληαη ηα ζεκεία επαλαθφξηηζεο θαη ησλ ζέζεσλ 

ζηάζκεπζεο Ζ/Ο, κε ην ζχλνιν ησλ απαξαίηεησλ ζεκαηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπο (γηα παξάδεηγκα ζε φηη 

αθνξά ζηα ζεκεία επαλαθφξηηζεο: εάλ πξφθεηηαη γηα ζεκείν επαλαθφξηηζεο θαλνληθήο ή πςειήο 

ηζρχνο Ζ/Ο, αξηζκφο ξεπκαηνδνηψλ θ.ά.). Σα ζηνηρεία απηά πξννξίδνληαη λα ηξνθνδνηήζνπλ (α) 

βάζεηο δεδνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Μ.Y.Φ.Α.H.ηνπ λ. 4710/2020, θαη (β) δηαδηθηπαθέο 

πιαηθφξκεο πιεξνθφξεζεο (π.ρ. websites) γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο δηεξρφκελνπο απφ ηα 

δηνηθεηηθά φξηα ηνπ Γήκνπ Παηαλίαο. 

Όια ηα παξαδνηέα ζα παξαδνζνχλ ζε πέληε αληίηππα ζε έληππε κνξθή θαη ζε 5 αληίηππα ζε 

ειεθηξνληθή κνξθή (5cd).  

Όια ηα παξαδνηέα ζα πξέπεη απαξαίηεηα λα είλαη ζε ζπλέξγεηα κε ην ΒΑΚ ηνπ Γήκνπ Παηαλίαο. 

Όια ηα παξαδνηέα θαη ηα ειεθηξνληθά αξρεία πνπ ην ζπλνδεχνπλ ζα είλαη ζχκθσλα κε ηνλ Οδεγφ 

Τινπνίεζεο ηεο Πξφζθιεζεο γηα ηα ΦΖΟ θαη ηηο νπνηεζδήπνηε πξφζζεηεο νδεγίεο εθδνζνχλ απφ 

ην ΤΠΔΝ ή ην Πξάζηλν Σακείν. 

ΥΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 





Ζ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο νξίδεηαη ζε έμη (6) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

Γηα ηα επηκέξνπο παξαδνηέα θαζψο θαη γηα φιεο ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο, νξίδνληαη 

ηκεκαηηθέο/ελδηάκεζεο πξνζεζκίεο σο εμήο: 

 

Αξηζκφο 

Παξαδνηένπ 

Σίηινο παξαδνηένπ Υξφλνο Οινθιήξσζεο  

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο 

(κήλεο) 

Π.1α. 
Αλάιπζε Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο – 

Υαξηνγξάθεζε ηεο Πεξηνρήο Παξέκβαζεο 
2 

Π.1β. 

Υσξνζέηεζε εκείσλ Δπαλαθφξηηζεο θαη Θέζεσλ 

ηάζκεπζεο Ζ/Ο θαη ελάξηα Αλάπηπμεο Γηθηχνπ 

εκείσλ Δπαλαθφξηηζεο Ζ/Ο. 

2 

Π.2 Έθζεζε Γηαβνχιεπζεο 4 

Π.3 Οινθιήξσζε Φαθέινπ – Δθαξκνγή ρεδίνπ 6 

 

Οη αλσηέξσ ηκεκαηηθέο εκεξνκελίεο ππνβνιήο ησλ παξαδνηέσλ είλαη ελδεηθηηθέο θαη δχλαηαη λα 

ηξνπνπνηεζνχλ κε απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ρσξίο σζηφζν λα ππεξβαίλνπλ ηνλ 

ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο είλαη έσο έμη (6) κήλεο. ε 

πεξίπησζε πνπ δνζεί παξάηαζε ζην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο Πξφζθιεζεο απφ ην 

ΠΡΑΗΝΟ ΣΑΜΔΗΟ θαη ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ε χκβαζε ηεο ππεξεζίαο δχλαηαη λα 

παξαηαζεί ρσξίο αχμεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, θαηφπηλ πξφηαζεο ηνπ αλαδφρνπ θαη κε 

ηελ ζχκθσλε γλψκε ησλ 2 κεξψλ. 

Ζ χκβαζε δχλαηαη λα νινθιεξσζεί θαη ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, ή λα παξαηαζεί , εθφζνλ 

είλαη αλαγθαίν θαη ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, κε ηε ζχκθσλε γλψκε θαη ησλ δχν κεξψλ θαη 

ρσξίο αχμεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, θαηφπηλ πξφηαζεο ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Πξάζηλν Σακείν, θαηφπηλ ηεο Έληαμεο ηεο πξφηαζεο 

ηνπ Γήκνπ Παηαλίαο ζηνλ Άμνλα Πξνηεξαηφηεηαο 2 «ρέδηα Φφξηηζεο Ζιεθηξηθψλ Ορεκάησλ 

(.Φ.Ζ.Ο.)» ηνπ Υξεκαηνδνηηθνχ Πξνγξάκκαηνο: «Γξάζεηο Πεξηβαιινληηθνχ Ηζνδπγίνπ 2021», 

βάζεη ηεο ππ‟ αξηζ.: 201.6/20202 / 23-12-20 Απφθαζεο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Πξάζηλνπ 

Σακείνπ.  

Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ εξγαζηψλ αλέξρεηαη ζην χςνο ησλ 39.680,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ΦΠΑ 24% (Πνζφ ρσξίο ΦΠΑ: 32.000,00 €, ΦΠΑ: 7.680,00 €), δαπάλε πνπ ζα βαξχλεη ηνλ Κ.Α.: 

30-7135.003 κε ηίηιν: «Παξνρή Τπεξεζηψλ πκβνχινπ γηα ηελ εθπφλεζε ρεδίνπ Φφξηηζεο 

Ζιεθηξηθψλ Ορεκάησλ (.Φ.Ζ.Ο.) Γήκνπ Παηαλίαο» κε ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021  ηνπ Γήκνπ Παηαλίαο. 

 

ΜΔΡΟ Β - Οηθνλνκηθφ Αληηθείκελν 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Ζ δαπάλε πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο:  «Παξνρή ππεξεζηψλ πκβνχινπ γηα 

ηελ εθπφλεζε ρεδίνπ Φφξηηζεο Ζιεθηξηθψλ Ορεκάησλ (.Φ.Ζ.Ο.) Γήκνπ Παηαλίαο», 

ππνινγίδεηαη: 

 

Α/Α 
Πεξηγξαθή Άξζξνπ 

Σηκνινγίνπ 

ΜΟΝ. 

ΜΔΣΡ. 

 

Πνζ. 

Καζ. Σηκή 

Μνλ. 

Άξζξνπ 

(€) 

Σηκή 

Φ.Π.Α. 

(€) 

ΤΝΟΛΟ 

ΜΟΝΑΓΑ 

Σειηθφ  

χλνιν (€) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(5)+(6) (8)=(4)*(7) 

Π.1α. –Π.1β 

Αλάιπζε Τθηζηάκελεο 

Καηάζηαζεο – Υαξηνγξάθεζε 

ηεο Πεξηνρήο Παξέκβαζεο 

Καη' 

απνθ. 
1 10.666,66 2.560,00 13.226,66 13.226,66 

Υσξνζέηεζε εκείσλ 

Δπαλαθφξηηζεο θαη Θέζεσλ 

ηάζκεπζεο Ζ/Ο θαη ελάξηα 

Αλάπηπμεο Γηθηχνπ εκείσλ 

Δπαλαθφξηηζεο Ζ/Ο. 

Π.2 Έθζεζε Γηαβνχιεπζεο 
Καη' 

απνθ. 
1 10.666,67 2.560,00 13.226,67 13.226,67 

Π.3 
Οινθιήξσζε Φαθέινπ – 

Δθαξκνγή ρεδίνπ 

Καη' 

απνθ. 
1 10.666,67 2.560,00 13.226,67 13.226,67 





Α/Α 
Πεξηγξαθή Άξζξνπ 

Σηκνινγίνπ 

ΜΟΝ. 

ΜΔΣΡ. 

 

Πνζ. 

Καζ. Σηκή 

Μνλ. 

Άξζξνπ 

(€) 

Σηκή 

Φ.Π.Α. 

(€) 

ΤΝΟΛΟ 

ΜΟΝΑΓΑ 

Σειηθφ  

χλνιν (€) 

    Καζαξφ χλνιν (5) 32.000,00 € 

    Φ.Π.Α. 24% (6) 7.680,00 € 

    Σειηθφ χλνιν  39.680,00 € 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  Διδική ςγγπαθή Τποσπεώζευν 

Άξζξν 1ν: Αληηθείκελν ηεο πγγξαθήο  

Σν ηεχρνο ηεο Δ..Τ πεξηιακβάλεη ηνπο εηδηθνχο φξνπο, ζχκθσλα κε ηνπο νπνίνπο θαη ζε 

ζπλδπαζκφ πξνο ηνπο ππφινηπνπο φξνπο ησλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ, πξφθεηηαη λα γίλεη ε εθηέιεζε 

ηεο αλσηέξσ ππεξεζίαο. 

Αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο είλαη ε ζχληαμε ηνπ ρεδίνπ Φφξηηζεο Ζιεθηξηθψλ Ορεκάησλ 

(.Φ.Ζ.Ο.) γηα ηνλ Γήκν Παηαλίαο.  

Πξφθεηηαη γηα ηελ δεκηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ρεδίνπ Φφξηηζεο Ζιεθηξηθψλ Ορεκάησλ 

φπνπ ιεπηνκεξήο αλαθνξά ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ αλαθέξεηαη ζην ηεχρνο ηεο Σερληθήο 

Πεξηγξαθήο ηεο παξνχζεο. Ο πξνυπνινγηζκφο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ αλέξρεηαη ζην πνζφ 

ησλ 39.680,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% (Πνζφ ρσξίο ΦΠΑ: 32.000,00 €, ΦΠΑ: 

7.680,00 €). 

Άξζξν 2ν: Ηζρχνπζεο δηαηάμεηο 

Οη αλαηεζείζεο ππεξεζίεο ζπκβνπιεπηηθνχ ραξαθηήξα εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ησλ 

«δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ γεληθψλ ππεξεζηψλ» θαηά ην άξζξν 2 παξ.1, πεξ.9β ηνπ Ν.4412/2016. 

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ 

εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

ηνπ Ν.4412/2016 (ΦΔΚ Α‟ 147/08-08-2016) «Γεκφζηεο πκβάζεηο έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη 

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

ηζρχεη. 

ηνπ Ν.4314/2014 (Α΄ 265) «Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 

παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014-2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 

ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (EE L 156/16.6.2012) 

ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ Ν.3419/2005 (Α΄ 267) θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

ηνπ  Ν. 4555/2018 (ΦΔΚ Α‟ 133/19.07.2018) «Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο-Δκβάζπλζε ηεο Γεκνθξαηίαο – Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο – Βειηίσζε ηεο 

νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξφγξακκα «ΚΛΔΗΘΔΝΖ Η»]» 

ηνπ Ν. 3463/8-6-2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήµσλ θαη Κνηλνηήησλ», φπσο ζπκπιεξψζεθε κε ηελ 

παξ 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν.3731/2008 (ΦΔΚ 263/η.Α‟/23-12-20008) «Αλαδηνξγάλσζε ηεο 

Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη ξπζκίζεηο ινηπψλ ζεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ . 

ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - 

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», 

Σνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.4024/2011 (Α 226) «πγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ηεο δηνίθεζεο θαη 

νξηζκφο ησλ κειψλ ηνπο κε θιήξσζε», 

ηνπ Ν.2121/1993 (Α‟ 25) «Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά 

Θέκαηα», 

ηνπ Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 

2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο»,  

ηνπ Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη 

ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

ηνπ Π.Γ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία”,  

Σνπ Ν.3861/2010 (ΦΔΚ  Α΄/112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο µε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ 

θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 

¨Πξφγξαµµα Γηαχγεηα¨ θαη άιιεο δηαηάμεηο».  

ηνπ Π.Γ. 80/2016 (ΦΔΚ 145/05.08.2016 ηεχρνο Α'): Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο." 

ηνπ Ν.4013/2011 (ΦΔΚ Α΄/204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 





ησλ δηαηάμεσλ ηνπ άξζξνπ 1 «Καηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο επηθπξψζεσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ», 

ηνπ θεθαιαίνπ Α΄ «Μείσζε Γηνηθεηηθψλ Βαξψλ – Απινπζηεχζεηο Γηαδηθαζηψλ», ηνπ Ν.4250/2014 

(ΦΔΚ Α΄/74), 

ηνπ Ν.4389/2016 (ΦΔΚ  Α΄/248) «Κχξσζε  Κψδηθα  Φφξνπ  Πξνζηηζέκελεο  Αμίαο», φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

ηνπ Ν.2859/2000 (Α‟ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο», 

ηνπ Ν. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην», 

ηνπ Ν. 4625/2019 (Α‟ 135) «Ρπζκίζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ θαη Μεηαθνξψλ θαη άιιεο 

επείγνπζεο δηαηάμεηο». 

ηεο κε αξ. 57654 (Β‟ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

«Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 

Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο», 

Σελ κε αξ. 56902/215/Β/1924/02-06-2017 ΤΑ ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

«Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίεο ηνπ ΔΖΓΖ»  

ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ 

πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο 

θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ 

δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ 

αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ, 

ηνπ Ν. 4710/2020 (A‟ 142) «Πξνψζεζε ηεο ειεθηξνθίλεζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

ηελ κε αξ. απ.ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑΑΠ/93764/396 κε ηηο Σερληθέο Οδεγίεο γηα ηα ρέδηα Φφξηηζεο 

Ζιεθηξηθψλ Ορεκάησλ .Φ.Ζ.Ο. 

Άξζξν 3ν: πκβαηηθά ζηνηρεία 

Σα ζπκβαηηθά ζηνηρεία θαηά ζεηξά ηζρχνο ζε πεξίπησζε δηαθνξάο είλαη:  

α. Ζ Γηαθήξπμε  

β. Σν Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) ηνπ αξ. 79 παξ. 4  ηνπ Ν.4012/2016 

γ. Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά 

δ. Σερληθή Πξνζθνξά 

ε. Ο ελδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο  

ζη. Ζ Σερληθή Πεξηγξαθή   

δ. Ζ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

Άξζξν 4ν: Σξφπνο Αλάζεζεο 

Ζ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο ζα γίλεη κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ, ζχκθσλα κε ην αξ.117 ηνπ 

Ν.4412/2016. 

Ζ θαηαθχξσζε ζα γίλεη ζε απηφλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 

(άξζξν 86 παξ 1 ηνπ 4412/2016), κε βάζε ηε βέιηηζηε ζρέζε πνηφηεηαο – ηηκήο (άξζξν 86 παξ 2 

ηνπ 4412/2016) θαη πην ζπγθεθξηκέλα κε βάζε ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηφζν γηα ηελ ηερληθή φζν θαη 

γηα ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά1. Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ησλ θξηηεξίσλ, ησλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο 

απηψλ θαζψο θαη ηνπ ππνινγηζκνχ ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνθνξάο παξαηίζεηαη ζηε Γηαθήξπμε.  

Άξζξν 5ν: Υξφλνο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

Ζ πλνιηθή πκβαηηθή δηάξθεηα πινπνίεζεο ησλ εξγαζηψλ πξνζδηνξίδεηαη ζε έμη (6) κήλεο απφ 

ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ δε ελδεηθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ επί κέξνπο παξαδνηέσλ νξίδεηαη σο αθνινχζσο:  

Αξηζκφο 

Παξαδνηένπ 
Σίηινο παξαδνηένπ 

Υξφλνο Οινθιήξσζεο 

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

χκβαζεο 

(κήλεο) 

Π.1α.  
Αλάιπζε Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο – 

Υαξηνγξάθεζε ηεο Πεξηνρήο Παξέκβαζεο 
1 

Π.1β 

Υσξνζέηεζε εκείσλ Δπαλαθφξηηζεο θαη Θέζεσλ 

ηάζκεπζεο Ζ/Ο θαη ελάξηα Αλάπηπμεο Γηθηχνπ 

εκείσλ Δπαλαθφξηηζεο Ζ/Ο. 

1 

Π.2 Έθζεζε Γηαβνχιεπζεο 2 

Π.3 Οινθιήξσζε Φαθέινπ – Δθαξκνγή ρεδίνπ 2 

Οη αλσηέξσ ηκεκαηηθέο εκεξνκελίεο ππνβνιήο ησλ παξαδνηέσλ είλαη ελδεηθηηθέο θαη δχλαηαη λα 

ηξνπνπνηεζνχλ κε απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ρσξίο σζηφζν λα ππεξβαίλνπλ ηνλ 

ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο. 

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εκεξνκελία νινθιήξσζεο ηεο ππεξεζίαο είλαη έσο έμη (6) κήλεο. ε 

πεξίπησζε πνπ δνζεί παξάηαζε ζην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηεο Πξφζθιεζεο απφ ην 





ΠΡΑΗΝΟ ΣΑΜΔΗΟ θαη ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ε χκβαζε ηεο ππεξεζίαο δχλαηαη λα 

παξαηαζεί ρσξίο αχμεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, θαηφπηλ πξφηαζεο ηνπ αλαδφρνπ θαη κε 

ηελ ζχκθσλε γλψκε ησλ 2 κεξψλ. 

Ζ χκβαζε δχλαηαη λα νινθιεξσζεί θαη ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, ή λα παξαηαζεί , εθφζνλ 

είλαη αλαγθαίν θαη ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, κε ηε ζχκθσλε γλψκε θαη ησλ δχν κεξψλ θαη 

ρσξίο αχμεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, θαηφπηλ πξφηαζεο ηνπ αλαδφρνπ. 

Αληηκεηψπηζε θαζπζηεξήζεσλ: 

Υξνληθέο θαζπζηεξήζεηο, πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, ζα αληηκεησπίδνληαη 

θαηά ηέηνην ηξφπν, ψζηε λα κελ πξνθαινχλ επηκήθπλζε ηνπ ζπλνιηθνχ ρξφλνπ δηάξθεηαο ηεο 

ζχκβαζεο. Γηα λα απνθεπρζνχλ νη θαζπζηεξήζεηο, ζα εμαζθαιίδεηαη: 

Ζ δπλαηφηεηα ελίζρπζεο ηεο νκάδαο εξγαζίαο κε επηπιένλ πξνζσπηθφ, ψζηε λα επηηαρχλνληαη νη 

ρξφλνη εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ. 

Ζ θαηά ην δπλαηφλ παξάιιειε εθπφλεζε δξαζηεξηνηήησλ αληί ηεο ζεηξηαθήο, έηζη ψζηε λα γίλεηαη 

ε κέγηζηε δπλαηή εθκεηάιιεπζε ηνπ ρξφλνπ πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ εθπφλεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ ζπλερήο επηθνηλσλία κε ηνλ Δξγνδφηε – Γήκνο Παηαλίαο θαη ε αδηάιεηπηε ζπλεξγαζία κε απηφλ, 

ψζηε λα επηιχνληαη ηα πξνβιήκαηα θαη λα ελζσκαηψλνληαη ηπρφλ παξαηεξήζεηο, δηνξζψζεηο, πνπ 

ηπρφλ πξνθχςνπλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ελ ιφγσ ππεξεζίαο. 

Άξζξν 6ν: Τπνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα παξέρεη: 

άξηηα εξγαζία ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο επηζηήκεο, ηεο ηερληθήο θαη ηνπ επαγγέικαηνο 

αλαπξνζαξκνγή ησλ πεξηερνκέλσλ ηεο εξγαζίαο αλάινγα κε ηηο παξαηεξήζεηο ηεο επηβιέπνπζαο 

Τπεξεζίαο  

αλαιπηηθέο πξνηάζεηο κε ηεθκεξίσζε 

παξάδνζε ηεο εξγαζίαο εκπξφζεζκα 

Δπίζεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα: 

α . αζθαιίζεη φιν ην πξνζσπηθφ ην νπνίν απαζρνιεί θαη  

β. ζε θακία πεξίπησζε δελ επηβαξχλεηαη ε Τπεξεζία κε δαπάλεο απφ ηπρφλ αηπρήκαηα ζην 

εξγαδφκελν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ησλ κεηαθνξηθψλ ηνπ κέζσλ, ζε μέλε ηδηνθηεζία θαη ζε 

θαηαζθεπέο θνηλσθειψλ θαη ινηπψλ έξγσλ ηνπ αλαδφρνπ φλησο ππεπζχλνπ αζηηθψο θαη πνηληθψο 

γηα ηα αλσηέξσ αηπρήκαηα θζνξάο. 

Άξζξν 7ν: Τπνρξεψζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο αξρήο  

Ο Γήκνο ππνρξενχηαη λα δηεπθνιχλεη ηελ εξγαζία ηνπ αλαδφρνπ παξέρνληαο θάζε δπλαηή 

δηεπθφιπλζε φπσο ελδεηθηηθά: 

πλεξγαζία κε ηελ δηνίθεζε  

πλεξγαζία κε ππεξεζηαθνχο παξάγνληεο 

Παξνρή αλαγθαίσλ θαηά πεξίπησζε ζηνηρεηψλ πνπ δηαζέηεη  

Άξζξν 8ν: Αλσηέξα βία 

Χο αλσηέξα βία ζεσξείηαη θάζε απξφβιεπην θαη ηπραίν γεγνλφο πνπ είλαη αδχλαην λα πξνβιεθζεί 

έζησ θαη εάλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπή ηεο επέιεπζεο ηνπ θαηαβιήζεθε ππεξβνιηθή 

επηκέιεηα θαη επηδείρζεθε ε αλάινγε ζχλεζε. Δλδεηθηηθά γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο είλαη: εμαηξεηηθά 

θαη απξφβιεπηα θπζηθά γεγνλφηα, ππξθαγηά πνπ νθείιεηαη ζε θπζηθφ γεγνλφο ή ζε πεξηζηάζεηο γηα 

ηηο νπνίεο ν εληνινδφρνο ή ν εληνιέαο είλαη αλππαίηηνη, αηθληδηαζηηθή απεξγία πξνζσπηθνχ, 

πφιεκνο, αηχρεκα, αηθλίδηα αζζέλεηα ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ εληνινδφρνπ θ.α. ζηελ πεξίπησζε θαηά 

ηελ νπνία ππάξμεη ιφγνο αλσηέξαο βίαο ν εληνινδφρνο νθείιεη λα εηδνπνηήζεη ακειιεηί ηνλ 

εληνιέα θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ζε ζπλεξγαζία κε ην άιιν κέξνο γηα λα ππεξβεί 

ηηο ζπλέπεηεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αλέθπςαλ ιφγσ ηεο αλσηέξαο βίαο. 

Ο φξνο πεξί αλσηέξαο βίαο εθαξκφδεηαη αλάινγα θαη γηα ηνλ εληνιέα πξνζαξκνδφκελνο αλάινγα. 

Άξζξν 9ν: Αλαζεψξεζε ηηκψλ  

Οη ηηκέο  δελ ππφθεηληαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία, αιιά  παξακέλνπλ 

ζηαζεξέο θαη ακεηάβιεηεο. 

Άξζξν 10ν: Παξαιαβή παξαδνηέσλ  

Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ  ππεξεζηψλ – παξαδνηέσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 219 ηνπ Ν. 

4412/2016 απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 221 ηνπ 

Ν.4412/2016. 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο 

ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη 

ζην Παξάξηεκα X ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Ν.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. 

Άξζξν 11ν: Σξφπνο πιεξσκήο 

Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 39.680,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 

24% (Πνζφ ρσξίο ΦΠΑ: 32.000,00 €, ΦΠΑ: 7.680,00 €). Σν ζχλνιν ηεο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο δελ κπνξεί λα ππεξβεί ηελ νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά. Ο Αλάδνρνο 

επηβαξχλεηαη κε φινπο ηνπο ηζρχνληεο θφξνπο, ηέιε, θξαηήζεηο πιελ ηνπ ΦΠΑ. 

Ζ πιεξσκή ηεο άμηαο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ζηνλ αλάδνρν ζα γίλεη ζχκθσλα κε ην άξζξν 

200 ηνπ Ν.4412/2016 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

Ζ πιεξσκή ζα γίλεη κε έληαικα πνπ ζα εθδνζεί απφ ηηο νηθνλνκηθέο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ κεηά ηε 

βεβαίσζε θαιήο θαη εκπξφζεζκεο εθηέιεζεο ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ έθδνζε ηνπ ηηκνινγίνπ θαζψο 

θαη ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη.  

Γηα ηελ είζπξαμε ηεο ακνηβήο ν αλάδνρνο ζα ππνβάιεη φια ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαηά ηνλ ρξφλν ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ απνπιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε κία πηζηνπνίεζε θαηφπηλ ηεο νινθιήξσζεο 

φισλ ησλ παξαδνηέσλ, σο αθνινχζσο: 

Με ηελ παξάδνζε ησλ παξαδνηέσλ Π1, Π2 θαη Π3, φπσο απηά πεξηγξάθνληαη ζην ηεχρνο ηνπ 

ηηκνινγίνπ, θαη θαηφπηλ βεβαηψζεσο θαιήο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή, 

ήηνη κεηά ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ δηαζηήκαηνο  απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Με ηελ έγθξηζε φισλ ησλ αλσηέξσ (ηνηρείσλ νινθιήξσζεο Φπζηθνχ θαη Οηθνλνκηθνχ 

αληηθεηκέλνπ) απφ ην Πξάζηλν Σακείν. 

Σα πιεξσηέα πνζά ζα αλαπξνζαξκνζηνχλ αλάινγα, ζχκθσλα κε ηελ έθπησζε πνπ ζα δψζεη ν 

αλάδνρνο. 

Ζ ακνηβή δελ ππφθεηηαη ζε θακία αλαζεψξεζε γηα νπνηνδήπνηε ιφγν θαη αηηία θαη παξακέλεη 

ζηαζεξή θαη ακεηάβιεηε θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηζρχνο ηεο εληνιήο. 

Υνξήγεζε πξνθαηαβνιήο δελ πξνβιέπεηαη (ζρεη. άξζξν 200 ηνπ 4412/2016). 

 

Αξηζκφο 

Άξζξνπ 

Σηκνινγίνπ 

Σίηινο παξαδνηένπ 
Υξφλνο 

Οινθιήξσζεο 

Κφζηνο  

(κε Φ.Π.Α.) 

Ζκεξνκελία 

Πιεξσκήο 

Π.1α – Π.1β 

Αλάιπζε Τθηζηάκελεο Καηάζηαζεο – 

Υαξηνγξάθεζε ηεο Πεξηνρήο 

Παξέκβαζεο 

1 κήλα 

απφ ππνγξαθή 

ηεο χκβαζεο 

13.226,66€ 

Με ηελ 

νινθιήξσζε θαη 

παξαιαβή ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο 

Υσξνζέηεζε εκείσλ Δπαλαθφξηηζεο 

θαη Θέζεσλ ηάζκεπζεο Ζ/Ο θαη 

ελάξηα Αλάπηπμεο Γηθηχνπ εκείσλ 

Δπαλαθφξηηζεο Ζ/Ο. 

1 κήλα 

απφ ππνγξαθή 

ηεο χκβαζεο 

Π.2 Έθζεζε Γηαβνχιεπζεο 

2 κήλεο 

απφ ππνγξαθή 

ηεο χκβαζεο 

13.226,67€ 

Με ηελ 

νινθιήξσζε θαη 

παξαιαβή ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο 

Π.3 
Οινθιήξσζε Φαθέινπ – Δθαξκνγή 

ρεδίνπ 

2 κήλεο 

απφ ππνγξαθή 

ηεο χκβαζεο 

13.226,67€ 

Με ηελ 

νινθιήξσζε θαη 

παξαιαβή ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο 

 

Οη αλσηέξσ ηκεκαηηθέο εκεξνκελίεο ππνβνιήο ησλ παξαδνηέσλ είλαη ελδεηθηηθέο θαη δχλαηαη λα 

ηξνπνπνηεζνχλ κε απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο ρσξίο σζηφζν λα ππεξβαίλνπλ ηνλ 

ζπλνιηθφ ζπκβαηηθφ ρξφλν γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο.  

Ζ χκβαζε δχλαηαη λα νινθιεξσζεί θαη ζε κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, ή λα παξαηαζεί , εθφζνλ 

είλαη αλαγθαίν θαη ρσξίο ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ, κε ηε ζχκθσλε γλψκε θαη ησλ δχν κεξψλ θαη 

ρσξίο αχμεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ, θαηφπηλ πξφηαζεο ηνπ αλαδφρνπ. 

Άξζξν 12ν: Φφξνη, ηέιε, θξαηήζεηο 

Ο αλάδνρνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο βαξχλεηαη κε φινπο αλεμαηξέησο ηνπο θφξνπο, 

ηέιε, δαζκνχο θαη εηζθνξέο ππέξ ηνπ δεκνζίνπ, δήκσλ θαη θνηλνηήησλ ή ηξίησλ πνπ ηζρχνπλ 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαηά ηελ εκέξα ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. Ζ αλαζέηνπζα 

αξρή βαξχλεηαη κε ηνλ αλαινγνχληα ΦΠΑ.  

Άξζξν 13ν: Σφπνο 





Ζ παξνρή φισλ ησλ απαξαίηεησλ Τπεξεζηψλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε δχν ηξφπνπο: 

(α) κε ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο επηηφπηα (onsitesupport) φηαλ απαηηείηαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Γήκνπ, απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ θαη  

(β) κε ηελ παξνρή απνκαθξπζκέλεο ππνζηήξημεο (remotesupport) θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

παξαδνηέσλ. 

Ο Γήκνο απφ ηελ πιεπξά ηνπ ζα παξέρεη ζηνλ αλάδνρν θάζε αλαγθαίν ζηνηρείν θαη έγγξαθν πνπ 

απαηηείηαη γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. Ζ παξακνλή ηνπ πκβνχινπ 

ζηνπο ρψξνπο ηνπ Γήκνπ ζπλνκνινγείηαη φηη γίλεηαη απνθιεηζηηθά γηα δηεπθφιπλζε ηεο 

πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ παξνρήο ησλ ζπκβνπιεπηηθψλ ππεξεζηψλ. 

Άξζξν 14ν: Δθρψξεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 

Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλάδνρν λα εθρσξήζεη κέξνο ή νιφθιεξν ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ 

πινπνίεζή ηνπ ζε ηξίην πξφζσπν ππεξγνιαβηθά, ρσξίο ηελ έγθξηζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ. Ζ 

έγθξηζε ππεξγνιαβίαο παξέρεηαη εθφζνλ ν ηξίηνο ζηνλ νπνίν γίλεηαη ε εθρψξεζε έρεη ηα πξνζφληα 

πνπ εγγπψληαη ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

Έλαληη ηνπ Γήκνπ ν αλάδνρνο παξακέλεη πάληνηε «εηο νιφθιεξνλ» ππεχζπλνο καδί κε απηφλ πνπ 

ηνλ ππνθαηέζηεζε. Καη‟ εμαίξεζε, κπνξεί κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ λα απαιιαγεί 

ηεο επζχλεο ηνπ ν αλάδνρνο, χζηεξα απφ αίηεζή ηνπ, γηα ζνβαξνχο ιφγνπο φπσο π.ρ. εάλ πάζρεη 

απφ ζνβαξή αζζέλεηα ε νπνία ηνλ θαζηζηά γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα αλίθαλν λα εθπιεξψζεη 

ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

Μαδί κε ηελ αίηεζε ηνπ αλαδφρνπ ππνβάιιεηαη θαη δήισζε απνδνρήο εθ κέξνπο ηνπ ηξίηνπ πξνο 

ηνλ νπνίν γίλεηαη ε εθρψξεζε.  

Μεηά ηελ εθρψξεζε νη πιεξσκέο γίλνληαη απ‟ επζείαο ζηνλ λέν αλάδνρν, ν νπνίνο αλαιακβάλεη 

θαη φιεο ηηο επζχλεο απφ ηε ζχκβαζε. 

Άξζξν 15ν: Δπίιπζε δηαθνξψλ 

Οη ηπρφλ δηαθνξέο πνπ ζα εκθαληζζνχλ θαηά ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο, επηιχνληαη ζχκθσλα κε 

ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ζχκθσλα κε ηελ Διιεληθή λνκνζεζία απφ ηα αξκφδηα φξγαλα θαη ηα 

αξκφδηα δηθαζηήξηα. 

Άξζξν 16ν: Έθπησζε αλαδφρνπ  

Ζ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ θαη ηπρφλ πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη ζχκθσλα κε ην Ν.4412/2016 

«Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ 

θαη2014/25/ΔΔ)». 

1) Ο αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά 

έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εάλ δελ εθπιεξψζεη ηηο 

ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δε ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηε ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί ππαίηηα ηε ζπλνιηθή 

πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ. 

2) Δάλ ν αλάδνρνο δε ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε ή 

πξνο ηηο λφκηκεο εληνιέο θαη ππνδείμεηο ηεο Τπεξεζίαο, θαιείηαη κε εηδηθή πξφζθιεζε λα 

ζπκκνξθσζεί πξνο ηηο ππνρξεψζεηο απηέο ή ηηο εληνιέο κέζα ζε εχινγε πξνζεζκία, φρη πάλησο 

κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε εκεξψλ. Δάλ ν αλάδνρνο δελ αληαπνθξηζεί εκπξφζεζκα ζηελ αλσηέξσ 

εηδηθή πξφζθιεζε, θεξχζζεηαη έθπησηνο, χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο Τπεξεζίαο (ζρεη άξζξν 203 

ηνπ 4412/2016). 

3) Δθφζνλ ππάξμεη ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο πξνζεζκίαο εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο απφ 

ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κπνξεί λα επηβάιιεηαη ζε βάξνο ηνπ πνηληθή ξήηξα ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 218 ηνπ Ν4412/2016.  

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε 

ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν 

ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,  

β) είζπξαμε είηε απφ πνζφλ πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη, είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην 

Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016 απνθιεηζκφο 

ηνπ αλαδφρνπ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

4)Δάλ θαηά ηελ παξαιαβή νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή θαη ηα παξαδνηέα δελ αληαπνθξίλνληαη 

πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη δηαπηζησζνχλ παξεθθιίζεηο απφ ηηο ζπκβαηηθέο 

ππνρξεψζεηο, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 219 αιιά θαη 220 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI –ΣΔΤΓ 

 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ (TEΤΓ) 

 [άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ 

Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα1  θαη ηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθφ επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 

αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεχζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα 

θνξέα (αθ) 

- Ολνκαζία:   [Γήκνο Παηαλίαο]  

- Κσδηθφο  Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΖΜΓΖ :  [6230] 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο:  [Καξανιή & Γεκεηξίνπ 38
Α
/Παηαλία/19002] 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο:  [ΑΛΔΞΗΟΤ ΥΡΖΣΟ-ΜΟΗΡΑΓΔΝΣΖ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ] 

- Σειέθσλν:   [213 2030797-213 2030772] 

- Ζι. ηαρπδξνκείν:  [alexiou@0155.syzefxis.gov.gr &  moirasgentis@0155.syzefxis.gov.gr] 

- Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη):  [www.paiania.gov.gr] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ζρεηηθνχ 

CPV): 

«ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ ΥΔΓΗΟΤ ΦΟΡΣΗΖ 

ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ (.Φ.Ζ.Ο.) ΓΖΜΟΤ ΠΑΗΑΝΗΑ» 

CPV 79132000-8: Τπεξεζίεο πηζηνπνίεζεο 

 

- Κσδηθφο ζην ΚΖΜΓΖ: [6230] 

- Ζ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο:  [Τπεξεζίεο] 

- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ :  [OXI] 

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): 

1/2021ΜΔΛΔΣΖ ΓΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ  

 

ΟΛΔ ΟΗ ΤΠΟΛΟΗΠΔ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΓ ΘΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ 

ΤΜΠΛΖΡΧΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΦΟΡΔΑ 

 

Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

ηνηρεία αλαγλψξηζεο: Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη1 : 

Σειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε1; 

 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 





νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 

φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V 

θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ 

ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ 

αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 

πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 

επίζεκν θαηάινγν1: 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 

φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

Δάλ φρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξψζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελφηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε  

ΜΟΝΟ εθφζνλ απηφ απαηηείηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο: 

ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 

απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο 

απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Σξφπνο ζπκκεηνρήο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

απφ θνηλνχ κε άιινπο1; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνχ εληχπνπ ΣΔΤΓ απφ ηνπο άιινπο 

εκπιεθφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 





ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

Σκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή 

ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 

 

 

 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη 

αξκφδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνχλ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

Δθπξνζψπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 

 

 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΧΝ1 

ηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 

θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηφ έληππν ΣΔΤΓ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο 

ελφηεηεο Α θαη Β ηνπ παξφληνο κέξνπο θαη ζχκθσλα κε ην κέξνο ΗΗΗ, γηα θάζε έλα απφ ηνπο 

ζρεηηθνχο θνξείο, δεφλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο 

απηψλ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη ηερληθέο 

ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είηε φρη, ηδίσο νη 

ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο θαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην 

ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

Δθφζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλφηεηα ή ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα κέξε IV 

θαη V γηα θάζε έλα απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

 

 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο 

(Ζ παξνχζα ελφηεηα ζπκπιεξψλεηαη κφλνλ εθφζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνχληαη ξεηψο 

απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Τπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο 

ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 

πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:  

[…] 

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνχλ ξεηψο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (θαη' εθαξκνγή 

ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθφζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο  πξνηίζεηαη λα 





αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηφ ηνπ 

30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα, παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο Α θαη Β ηνπ παξφληνο κέξνπο θαη ζχκθσλα 

κε ην κέξνο ΗΗΗ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ).  

 

 

Μέξνο III: Λφγνη απνθιεηζκνχ 

Α: Λφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο1 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε1· 

δσξνδνθία1,1· 

απάηε1· 

ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο1· 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο1· 

παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ1. 

Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο: Απάληεζε: 

Τπάξρεη  ακεηάθιεηε  θαηαδηθαζηηθή απφθαζε 

εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή 

νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ1 ην νπνίν είλαη κέινο 

ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ 

νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ 

ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ 

(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε 

νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην 

κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο 

πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα 

ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 

ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]1 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε1: 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 

πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 

αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο 

θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε: 

 

 

 

 

 

 

 

α) Ζκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] 

θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή 

ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]1 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 

χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)1; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ1: [……] 

 

Β: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή 

[] Ναη [] Όρη  





θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο1, 

ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη 

ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο 

θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

πνπ νθείιεη ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά 

πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;1 

ΦΟΡΟΗ 

 

ΔΗΦΟΡΔ 

ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ 

ΑΦΑΛΗΖ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

[……] 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 1 

[……][……][……] 

 

Γ: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ 

παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπφηεηα, 

ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ 

παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ 

δηθαίνπ1; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε 

απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο1 : 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή 

απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ, 

ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο 

σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα 

εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο 

εθαξκνζηέαο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ 

κέηξσλ ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο απηέο 

ηηο πεξηζηάζεηο1 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξφ 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκα1; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

[.......................] 

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο 

κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπφ ηε 

ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε 

ηπρφλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ1, ιφγσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 

ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα 

ή έρεη κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο1; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή 

επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα1 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;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 





Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη 

φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 

απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ 

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην 

ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα 

απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 

πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα 

παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ 

νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Α: Καηαιιειφηεηα 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο 

έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειφηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο 

ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά 

κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην 

θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο1; ηνπ: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ: 

Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ 

νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζήο ηνπ 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη 

δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:  

[ …] [] Ναη [] Όρη 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

 

 

Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο 

έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επάξθεηα 

Απάληεζε: 





1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ αξηζκφ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο : 

θαη/ή, 

1β) Ο κέζνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ αξηζκφ εηψλ 

πνπ απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο είλαη ν εμήο 1: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ): 

[……],[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή 

εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε 

ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ 

εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

[…................................…] 

 

 

Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο 

έρνπλ νξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα  ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε . 

Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα Απάληεζε: 

16) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ δηαηίζεληαη απφ: 

α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ 

εξγνιάβν, 

θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη 

ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή δηαθήξπμε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο) 

β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα 

αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο1 

ην αθφινπζν ηκήκα (δει. πνζνζηφ) ηεο 

ζχκβαζεο: 

[....……] 

 

 

Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο θαη/ή ηα πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη 

πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί 

απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ 

βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα πξφηππα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο 

ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο; 

Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 





δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην 

ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί 

απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ 

βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα ζπζηήκαηα 

ή πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο; 

Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα 

ζπζηήκαηα ή πξφηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο: 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

 

Μέξνο VI: Σειηθέο δειψζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα 

κέξε Η – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε 

πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαηζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ 

αλαθέξνληαη1, εθηφο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο 

απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ1. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκφο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Η, ελφηεηα Α], 

πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ 

ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο 

Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο 

δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ ηχπν, 

έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 

Ζκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    

 





 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Τποδείγμαηα Δγγςηηικών Δπιζηολών (Πποζαπμοζμένο από ηην 

Αναθέηοςζα Απσή)  

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ……………………………… 

ΔΚΓΟΣΖ ........................................ 

 

Πξνο: Σν Γήκν ΠΑΗΑΝΗΑ 

…………………………………,  Σ.Κ              , 

……………………………. 

Δγγπεηηθή επηζηνιή καο ππ‟ αξηζκ. ............... γηα επξψ ....................... 

Με ηελ παξνχζα εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ 

{ ε πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο : ηεο Δηαηξίαο …………… Οδφο …………. Αξηζκφο ……. 

Σ.Κ..........} 

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο : ησλ Δηαηξηψλ 

α) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. ………….. 

β) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. ………….. 

γ) ……………… νδφο ……………… αξηζκφο ………………. Σ.Κ. ………….. 

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κία απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο 

νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο}, 

θαη κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ επξψ .............................., γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο κε αξηζκφ 

................... πνπ αθνξά ζην δηαγσληζκφ ηεο …………. κε αληηθείκελν ηε «ΠΑΡΟΥΖ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ ΥΔΓΗΟΤ ΦΟΡΣΗΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ 

ΟΥΖΜΑΣΧΝ (.Φ.Ζ.Ο.) ΓΖΜΟΤ ΠΑΗΑΝΗΑ», ζπλνιηθήο αμίαο ………........, ζχκθσλα κε ηε 

κε αξηζκφ ....................  Γηαθήξπμή ζαο. 

Σν αλσηέξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζή ζαο, ην νπνίν θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο 

θαηαβάινπκε νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα 

εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζήο ζαο, κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε 

εηδνπνίεζή ζαο. 

Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξηο φηνπ απηή καο επηζηξαθεί ή κέρξηο φηνπ ιάβνπκε έγγξαθε δήισζή ζαο 

φηη κπνξνχκε λα ζεσξήζνπκε ηελ Σξάπεδά καο απαιιαγκέλε απφ θάζε ζρεηηθή ππνρξέσζε. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 

πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 

Ζκεξνκελία έθδνζεο .......... 

(Δμνπζηνδνηεκέλε ππνγξαθή) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τποδείγμαηα Οικονομικήρ Πποζθοπάρ (Πποζαπμοζμένο από ηην 

Αναθέηοςζα Απσή)  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Όλνκα/Δπσλπκία ζπκκεηέρνληνο   

Πιήξεο Δπαγγεικαηηθή Γηεχζπλζε  

ΠΡΟ : 

ΓΖΜΟ ΠΑΗΑΝΗΑ 

Τπνβνιή Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πξνο ην Γήκν Παηαλίαο γηα ην δηαγσληζκφ: «ΠΑΡΟΥΖ 

ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ ΥΔΓΗΟΤ ΦΟΡΣΗΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ 

ΟΥΖΜΑΣΧΝ (.Φ.Ζ.Ο.) ΓΖΜΟΤ ΠΑΗΑΝΗΑ», ζχκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ 

ηεο __.__. _____. 

 

Με ηελ παξνχζα πξνζθέξσ σο ηίκεκα (ρσξίο ΦΠΑ) γηα ηελ παξνρή ησλ πξνθεξπζζφκελσλ 

ππεξεζηψλ:  

 

Αξηζκεηηθψο*: .........................................(Δπξψ)  

Οινγξάθσο*: ...........................................(Δπξψ)  

(*ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ αξηζκεηηθνχ θαη νινγξάθσο ππεξηζρχεη ην νινγξάθσο)  

 

Έρσ ιάβεη γλψζε φισλ ησλ φξσλ ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηνπο απνδέρνκαη ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα. 

 

 

Σφπνο – Ζκεξνκελία 

Τπνγξαθή Πξνζθέξνληνο ή Νφκηκνπ Δθπξνζψπνπ απηνχ & θξαγίδα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ 

Δπσλπκία: 

Γηεχζπλζε: 

Σει., FAX, Email: 

Αξκφδηνο επηθνηλσλίαο:  

 

ΠΡΟ: 

ΓΖΜΟ ΠΑΗΑΝΗΑ  

Σφπνο, …………… 

Ζκεξνκελία, ………….. 

 

Οηθνλνκηθή πξνζθνξά γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο κε ηίηιν «ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΚΠΟΝΖΖ ΥΔΓΗΟΤ ΦΟΡΣΗΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ 

(.Φ.Ζ.Ο.) ΓΖΜΟΤ ΠΑΗΑΝΗΑ» ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζ. πξση.: ……………….  Γηαθήξπμε 

ηνπ Γήκνπ Παηαλίαο, ππνβάιινπκε ηελ πξνζθνξά καο κε ηνπο θαησηέξσ νηθνλνκηθνχο φξνπο: 

Πίλαθαο 1: Οηθνλνκηθή πξνζθνξά 

Α/Α ΔΝΓΔΗΞΖ ΔΡΓΑΗΧΝ 
ΓΑΠΑΝΖ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ 

ΣΗΜΖ 

(αξηζκεηηθά 

ζε επξψ) 

ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ 

ΣΗΜΖ 

(νινγξάθσο) 

Π.1α. 

–

Π.1β 

Αλάιπζε Τθηζηάκελεο 

Καηάζηαζεο – 

Υαξηνγξάθεζε ηεο Πεξηνρήο 

Παξέκβαζεο 

13.226,66 €   
Υσξνζέηεζε εκείσλ 

Δπαλαθφξηηζεο θαη Θέζεσλ 

ηάζκεπζεο Ζ/Ο θαη 

ελάξηα Αλάπηπμεο Γηθηχνπ 

εκείσλ Δπαλαθφξηηζεο 

Ζ/Ο. 

Π.2 Έθζεζε Γηαβνχιεπζεο 13.226,67 €   

Π.3 
Οινθιήξσζε Φαθέινπ – 

Δθαξκνγή ρεδίνπ 
13.226,67 €   

 χλνια 39.680,00 €   

  

Πνζνζηφ   Έθπησζεο: ……………………………………….. 

πλνιηθή Πξνζθεξφκελε Γαπάλε  ρσξίο ΦΠΑ 

(νινγξάθσο):............................................................... 

                                                                                       (αξηζκεηηθψο): 

……………………………………………………. 

πλνιηθή Πξνζθεξφκελε Γαπάλε κε ΦΠΑ  

(νινγξάθσο):...................................................................... 

                                                                                  (αξηζκεηηθψο): 

……………………………………………… 

 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο είλαη …………....κήλεο απφ ηελ επνκέλε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

 

 

Ο πξνζθέξσλ 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΣΤ. ΜΑΔΗΣ 
 

 

 

 




