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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής (ΑΑ)  

 
 

Επωνυμία 862 ΑΒΕΤ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΜΥΚΟΝΟΥ &ΤΕΤΡΑΚΩΜΩΝ 

Πόλη ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 18541 

Χώρα1  

Κωδικός ΝUTS2  

Τηλέφωνο 210-4826088 

Φαξ 210-4812616 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  862abet@army.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες3 ΑΝΘΣΤΗΣ (ΕΜ) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ Λ. 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.army.gr  

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο 
(URL) 

www.army.gr 

 
 
1.1.1 Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ) 
 

Καθορίζεται η 862 ΑΒΕΤ η οποία είναι Μονάδα των Ενόπλων Δυνάμεων του 
Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ). 
 
1.1.2 Κύρια δραστηριότητα ΑΑ 
 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η Άμυνα.  
 
1.1.3 Στοιχεία Επικοινωνίας  
 

1.1.3.1 Η διαδικασία επικοινωνίας, ενημέρωσης και διακίνησης εγγράφων 
πραγματοποιείται μέσω του του ταχυδρομείου ή αυτοπροσώπως με την παρουσία 
εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου. 

 
1.1.3.2 Ανάρτηση σχετικών στοιχείων του διαγωνισμού από την αναθέτουσα 

αρχή στον ηλεκτρονικό χώρο «www.army.gr». 
 

1.1.3.3 Υποβολή σχετικών στοιχείων από τους οικονομικούς φορείς σε 
έντυπη μορφή, κατά το στάδιο της συμμετοχής, ο οποίος περιλαμβάνει τους 
(υπό)φακέλους: 
 

                                                           
1
 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος δ) του Ν.4412/16.  

2
 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος δ) του Ν.4412/16. 

3
 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος 

(FAX), η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, 
καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   
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     1.1.3.3.1 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά». 
 
     1.1.3.3.2 «Οικονομική Προσφορά». 
 
 1.1.3.4 Υποβολή σχετικών στοιχείων από τους οικονομικούς φορείς σε 
έντυπη μορφή, κατά το στάδιο της κατακύρωσης «Δικαιολογητικά Προσωρινού Αναδόχου» 
(μετά την σχετική πρόσκληση από την Αναθέτουσα Αρχή). 
 
 1.1.3.5 Τα σχετικά στοιχεία αποστολής, κοινοποίησης, υποβολής που 
αποτυπώνονται στις «επιφάνειες» των δικαιολογητικών, και ειδικότερα ο καταγεγραμμένος 
χρόνος (ημερομηνία) αυτών, αποτελούν απόδειξη επικοινωνίας και διακίνησης εγγράφων. 
Οι σχετικές προθεσμίες αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά 
περίπτωση αποστολής, κοινοποίησης ή υποβολής και λήγουν όταν περάσει ολόκληρη η 
τελευταία ημέρα και, αν είναι κατά το νόμο εορτάσιμη, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη 
εργάσιμη. 
 
 1.1.3.6 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν τα κατά περίπτωση έγγραφα που 
έχουν συνταχθεί / παραχθεί από τους ίδιους υπογεγραμμένα με απλή χειρόγραφη 
υπογραφή, εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από 
έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ (όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει) και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 
και τις διατάξεις της παρούσας. 
 
 1.1.3.7 Η αναθέτουσα αρχή, τα γνωμοδοτικά όργανα και οι εποπτικοί και 
ελεγκτικοί μηχανισμοί υποβάλλουν και κοινοποιούν τα προβλεπόμενα, σύμφωνα με τις 
κείμενες διατάξεις, στους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς. 
   
 1.1.3.8 Οι προσφορές θα υποβληθούν σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.4 της παρούσας διακήρυξης και θα αποσφραγισθούν -  αξιολογηθούν κατά 
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.1 της παρούσας. 
 
1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 

 
1.2.1 Είδος διαδικασίας  
 

1.2.1.1  Για την ανάδειξη οικονομικού φορέα (αναδόχου) θα διεξαχθεί 
συνοπτικός διαγωνισμός σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/16 (ΦΕΚ Α΄147). 

 
1.2.1.2  Η αναθέτουσα αρχή θα συνάψει δημόσια σύμβαση χρησιμοποιώντας 

τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού.   
 

1.2.2 Χρηματοδότηση της σύμβασης 
  

Η παρούσα σύμβαση θα συμπεριληφθεί σε υποέργο της Πράξης  «Παροχή 
υπηρεσιών σίτισης και καθαριότητας στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) 
των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και κάλυψη των λειτουργικών εξόδων τους» η οποία 
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έχει ενταχθεί στο  Εθνικό Πρόγραμμα «Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
2014-2020 με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ.1697/Φ.27/18.12.2017 και έχει 
λάβει κωδικό MIS 5011009 και συνχρηματοδοτείται  από την Ευρωπαική Ένωση 
(Ευρωπαικό Ευρωπαϊκό Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης) και από εθνικούς 
πόρους μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) (αριθμ.  εναρ. Έργου 
2017ΣΕ 737200020015011009).  
 
1.3 Συνοπτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

 
1.3.1 Αντικείμενο της σύμβασης  
 

1.3.1.1 Αντικείμενο της σύμβασης είναι η κάλυψη της επιτακτικής ανάγκης της 
προμήθειας τριών χιλιάδων τετρακοσίων (3.000) κλινοσκεπασμάτων με τον τεχνικό 
προσδιορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων (τεχνική προδιαγραφή), όπως περιγράφονται 
στο Παράρτημα «Ι» της παρούσας διακήρυξης. 

    
1.3.1.2 Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του 

Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 39512000-4 (κλινοσκεπάσματα). 
 
1.3.1.3 Η συγκεκριμένη σύμβαση θα αποτελέσει υποέργο  στο πλαίσιο της 

δράσης «Παροχή υπηρεσιών σίτισης και καθαριότητας στα Κέντρα Υποδοχής και 
Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και κάλυψη των λειτουργικών 
εξόδων τους» με κωδικό ΟΠΣ 5011009 του Εθνικού Προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης 2014-2020. 

 
1.3.1.4 Τα κριτήρια επιλογής τα οποία αφορούν στην καταλληλότητα για την 

άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 
και την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα που περιγράφονται στην παρούσα διακήρυξη 
εφαρμόζονται σε υποβάλλοντες προσφορά για την συγκεκριμένη προμήθεια του 
συνοπτικού διαγωνισμού της εν λόγω δράσης σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 
4412/2016. 

   
1.3.1.5 Η συγκεκριμένη προμήθεια θα γίνει συγκεντρωτικά από την 

αναγραφόμενη στο παρόν τεύχος Αναθέτουσα Αρχή (ΑΑ) πλην όμως τα είδη δύναται κατά 
εντολή της ΑΑ και πρόβλεψη στους όρους της σύμβασης, να παραδοθούν στην έδρα του 
ΚΥΤ ν. Λέσβου, ν. Χίου, ν. Σάμου, ν. Κω. 
  

1.3.1.6 Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης και λεπτομερείς υποχρεώσεις των εμπλεκομένων δίδονται στα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
«Ι» και «ΙΙ» αντίστοιχα τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας 
διακήρυξης. 
 
1.3.2 Αναθέτουσες Αρχές που συμμετέχουν στη σύμβαση 

 
862 ΑΒΕΤ 

  
1.3.3 Αριθμός συμβαλλομένων οικονομικών φορέων   
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1.3.3.1  Η ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας θα οδηγήσει στη σύναψη 
σύμβασης με έναν οικονομικό φορέα. 

 
1.3.3.2 Η 862 ΑΒΕΤ θα συνάψει τη σύμβαση με βάση τα αποτελέσματα της 

διαδικασίας (αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών και οικονομικών 
προσφορών των υποψηφίων) με έναν (1) οικονομικό φορέα.  
 
1.3.4 Υποδιαίρεση της Σύμβασης σε Τμήματα   
 

Λόγω του ύψους του προϋπολογισμού της σύμβασης δεν κρίνεται σκόπιμη η 
υποδιαίρεση της σύμβασης σε τμήματα.  
 
1.3.5 Αξία της Σύμβασης 
 

1.3.5.1 Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανερχεται στο ποσό των εξήντα 
χιλιάδων ευρώ (60.000 €) άνευ ΦΠΑ [προϋπολογισμός με ΦΠΑ: εβδομήντα τέσσερις 
χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (74.400 €)]. 
 

1.3.5.2 Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται οι απαιτήσεις συσκευασίας και 
ασφαλούς και παράδοσης στην έδρα του ΚΥΤ που αναφέρεται στο παρόν. 
 
1.3.6 Δικαίωμα Προαίρεσης – Αυξομείωσης Ποσότητας 
 

1.3.6.1 Δεν υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης. 
 
1.3.6.2 Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογημένη εισήγησή του, 

μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για: 
 

1.3.6.2.1 Ολόκληρη την αναγραφόμενη στην παράγραφο 1.3.1.1. 
του παρόντος ποσότητα. 

 
1.3.6.2.2 Μεγαλύτερη ποσότητα που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 

30% της αρχικής ποσότητας (παράγραφο 1.3.1.1. του παρόντος). 
 
1.3.6.2.3 Μικρότερη ποσότητα έως το 50% της αρχικής 

αναγραφόμενης στην παράγραφο 1.3.1.1. του παρόντος. 
 

1.3.6.3 Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 50%, απαιτείται 
προηγούμενη αποδοχή από τον προμηθευτή. 
 
1.3.7 Διάρκεια της Σύμβασης 
 
 1.3.7.1 Η διάρκεια της σύμβασης άρχεται από την υπογραφή της, μέχρι την 
ολοκλήρωση των παραδόσεων των συμβατικών ειδών. 
 

1.3.7.2 Η σύμβαση (αρχική συμπεριλαμβανομένου τυχόν τροποποίησης /-
σεων) θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
 
   1.3.7.2.1 Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση 
διαιρετού υλικού, η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος 
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που κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική 
ημερομηνία για την περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη.  
 
  1.3.7.2.2 Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που 
παραδόθηκαν. 
 
  1.3.7.2.3 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού 
προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και 
 

1.3.7.2.4 Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από 
τα δύο (2) συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 
προβλεπόμενα  από την σύμβαση και εκδόθηκαν τελεσίδικες αποφάσεις επί επιβολής 
ποινικών ρητρών ή επί διαδικασίας δικαστικής επίλυσης διαφορών. 
 
1.3.8  Κριτήριο Ανάθεσης 
  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική 
άποψη προσφοράς, βάσει4 της χαμηλότερης τιμής (Προσφερόμενη Τιμή - ΠΤ) για το 
συγκεκριμένο προς προμήθεια είδος (κατ ελάχιστο κάλυψη των απαιτήσεων που 
αναφέρονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος). 

   
1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις  

κατ’ εξουσιοδότηση αυτής εκ δοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως5: 
 
1.4.1 Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως ισχύει. 
 
1.4.2 Του ν. 4456/2017 (Άρθρο 39) «Περί συνδρομής έκτακτης και κατεπείγουσας 
ανάγκης μέχρι 31.12.2017».  
 
1.4.3 Του ν. 4314/2014 (Α' 265)6, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 
3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος 
και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007 -2013». 

 
1.4.4 Του Ν. 4375/2016 (ΦΕΚ 51/Α/03-04-2016 «Οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσίας 
Ασύλου, Αρχής Προσφυγών, Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σύστασης Γενικής 
Γραμματείας Υποδοχής, προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας  προς τις διατάξεις της 
Οδηγίας 2013/32/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τις 

                                                           
4
 Άρθρο 86 ν.4412/2016  

5
 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται 

ρητά στο κείμενο και τις υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να 
περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της 
ρήτρας ευελιξίας. 

6
 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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κοινές διαδικασίες για τη χορήγηση και ανάκληση του καθεστώτος διεθνούς προστασίας 
(αναδιατύπωση)» όπως ισχύει. 
 
1.4.5 Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

 
1.4.6 Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 

 
1.4.7 Της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας 
στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 
στις εμπορικές συναλλαγές». 

 
1.4.8 Του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 

 
1.4.9 Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της 
διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»7.  Σε περίπτωση μη επάρκειας ικανού 
αριθμού κατάλληλου εξειδικευμένου προσωπικού που δύναται να συμμετάσχει στη 
διαδικασία της κλήρωσης θα ορισθούν με μέριμνα της Διοίκησης.    

 
1.4.10   Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 
 
1.4.11   Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών 
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 

 
1.4.12   Του ν. 3548/2017  (ΦΕΚ 68 Α) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του 
Δημοσίου στο νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 
 
1.4.13   Του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

 
1.4.14   Του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 
διατάξεις»  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 
1.4.15   Του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και 
Πολιτιστικά Θέματα»,  
 
1.4.16   Του Ν. 4368/2016 (ΦΕΚ 21Α) και ειδικότερα το άρθρο 96 αυτού περί συνδρομής 
του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη διαχείριση της προσφυγικής κρίσης και σύστασης 
συντονιστικού οργάνου. 
 
1.4.17   Του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 
έγγραφα και στοιχεία». 

 

                                                           
7
 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
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1.4.18   Το υπ. αριθ. ΦΕΚ 879 Β/13-3-2018 «Καθορισμός Ημερήσιων και Εβδομαδιαίων 
Νομαρχιακών και Τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης 
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου. 

 
1.4.19   Της Υπ’ αριθ. 5765/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781 Β/23-05-2017) Υπουργικής Απόφασης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. 

 
1.4.20   Της Υπ’ αριθμ. 56902/215/19-05-2017 (ΦΕΚ 1924 Β/02-06-2017) Υπουργικής 
Απόφασης «Τεχνικές Λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

 
1.4.21   Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 
λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά 
τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, 
εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση 
και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  
 
1.4.22   Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο 
σχετικά με τους κανόνες για τις δημόσιες συμβάσεις σε σχέση με την τρέχουσα κρίση του 
ασύλου, Βρυξέλλες 9.9.2015 COM (2015) 454 final. 

 
1.4.23   Απόφαση υπ. αριθ. 82350, Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών 
Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (TAMEE/AMIF) και 
Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA/ISF) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ Β΄ 
2451/9-8-2016). 

 
1.4.24   ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1048/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 2014 
για τη θέσπιση μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας για το κοινό και μέτρων ενημέρωσης 
των δικαιούχων δυνάμει του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον 
αφορά το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική 
στήριξη της αστυνομικής συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της 
εγκληματικότητας και της διαχείρισης κρίσεων. 

 
1.4.25    ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1049/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 30ής Ιουλίου 2014 
σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέτρων ενημέρωσης και δημοσιότητας σύμφωνα 
με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
σχετικά με τον καθορισμό γενικών διατάξεων όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης και το μέσο για τη χρηματοδοτική στήριξη της αστυνομικής 
συνεργασίας, της πρόληψης και καταστολής της εγκληματικότητας και της διαχείρισης 
κρίσεων. 
 
1.4.26     Της με αρ.πρωτ. 1430/02-11-2017 (ΑΔΑ:ΨΓ4Ι465ΧΙ8-ΤΙΙ) Πρόσκλησης με κωδικό 
017 της ΕΥΣΥΔ ΤΑΜΕΤΑΑΠ του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την υποβολή 
προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης στον 
Ειδικό Στόχο 1-Άσυλο. 

 
1.4.27      Της με Α.Π. 1697/Φ.27/18-12-2017 Συμφωνίας Επιδότησης Δράσης (ΑΔΑ: 
ΨΤΒΞ465ΧΙ8-ΜΞΘ) με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών σίτισης και καθαριότητας στα Κέντρα 



Σελίδα 11 
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και κάλυψη των 
λειτουργικών εξόδων τους» (Ειδικός Στόχος 1 - «Άσυλο» και Εθνικός Στόχος 1 - 
«Υποδοχή - άσυλο», ΟΠΣ 5011009). 
 
1.4.28     Του εγκεκριμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών 
Προγραμμάτων (ΕΠ) του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου 
Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020. 

 
1.4.29     Του εγκεκριμένου Συστήματος Διαχειριστικής Επάρκειας και Ποιότητας (ΣΔΕΠ) 
της ΓΔΟΣΥ. 
 
1.4.30     Του Οδηγού Εφαρμογής Μέτρων Ενημέρωσης και Δημοσιότητας Εθνικών 
Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής 
Ασφάλειας, Ελληνική Δημοκρατία / Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης / Αύγουστος 
2017.  

 
1.4.31     Της υπ. αριθ. Φ.092/8/66625/Σ.15516/29-09-2017 (ΦΕΚ 3495 Β’ / 05-10-2017) 
Υπουργικής Απόφασης «Μεταβίβαση οικονομικής εξουσίας του Αναπληρωτή Υπουργού 
Εθνικής Άμυνας σε κεντρικά και περιφερειακά όργανα της Διοικήσεως των Ενόπλων 
Δυνάμεων στο αντικείμενο δαπάνες που χρηματοδοτούνται μέσω του Προγράμματος 
Δημοσίων Επενδύσεων Π.Δ.Ε. (Εθνικά και Συγχρηματοδοτούμενα Προγράμματα) και 
αφορούν στη συνδρομή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στη διαχείριση της προσφυγικής 
κρίσης». 
 
1.4.32    Του ν. 4508/17, άρθρο 33 (ΦΕΚ 200Α΄/22-12-2017) «Παρατάσεις προθεσμιών». 

 
1.4.33    Του ν. 4509/17, άρθρο 74 (ΦΕΚ 201Α΄/22-12-2017) «Τροποποίηση διατάξεων 
του Κώδικα Φ.Π.Α.»  
 
1.4.34    Του ν.4442/16 (ΦΕΚ 230 Α/07-12-2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση 
οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις». 

 
1.4.35    Του ν.4472/17 (ΦΕΚ 74 Α/19-5-2017) «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και 
τροποποίηση διατάξεων του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων 
και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, 
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις» 
[Τροποποιήσεις διατάξεων άρθρων ν.4412/16 και του π.δ. 79/2007 (Α΄95)]. 

 
1.4.36   Της Υ.Α. υπ. αριθμ.2063/Δ1 632 (ΦΕΚ 266 Β/18-02-2011) «Κατηγοριοποίση 
Παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές 
Εργασίας του Σώματος Επιθεώρησσης Εργασίας (ΣΕΠΕ)». 
 
1.4.37 ΦΕΚ Β΄ 4085 / 18-9-18 «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό 
Εθνικής Άμυνας Παναγιώτη Ρήγα». 
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 06/11/2018 και ώρα 
12:00. Η ελάχιστη  προθεσμία παραλαβής προσφορών ανέρχεται σε δώδεκα (12) 
ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο 
ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με την παράγραφο 1.γ) του άρθρου 121 του Ν. 4412/16. 

  

1.6 Δημοσιότητα 

 
1.6.1 Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
 

 Δεν απαιτείται. 
 
1.6.2 Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

 
1.6.2.1 Η διαδικασία θα διενεργηθεί με δημοσίευση διακήρυξης διαγωνισμού 

και υποχρεωτική ανάρτηση στο διαδίκτυο (πρόγραμμα «Διαύγεια» / ΚΗΜΔΗΣ, army.gr και 
το dideap.mil.gr) των διακηρύξεων και αποφάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
μέχρι και την σύναψη των σχετικών συμβάσεων, από την ημερομηνία υπογραφής της 
σχετικής απόφασης / εντολής διενέργειας της διαδικασίας, ημέρα Τετάρτη 24 Οκτ 18 και 
ώρα 14:00. 
 

1.6.2.2 Απαιτείται ανάρτηση της απόφασης για τη διενέργεια του συνοπτικού 
διαγωνισμού και της διακήρυξης, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (army.gr και το 
dideap.mil.gr) για διάστημα τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακών ημερών πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 2 της 
ΥΠΑΣΥΔ [ΥΑ 82350 (ΦΕΚ 2451Β / 9-8-16)]. 
 

1.6.2.3  Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε [ή θα καταχωρηθεί] στο διαδίκτυο, στην 
ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :  www.army.gr  dideap.mil.gr.  

 
1.6.2.4 Η ΑΑ δημοσιεύει «διακήρυξη» σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

66 του ν.4412/16, και της παραγράφου 2 του άρθρου 117 του Ν.4412/16, όπως 
τροποποιήθηκε με την παράγραφο, του άρθρου 47 του Ν.4472/17 και ισχύει. 
 
1.6.3 Έξοδα δημοσιεύσεων 

 
Δεν υφίστανται. 

 
1.6.4 Προσκλήσεις 
 

Η ΑΑ προσκαλεί (με την κοινοποίηση του παρόντος τεύχους διακήρυξης με 
οποιονδήποτε τρόπο) επιπλέον και τους τρεις (3) συγκεκριμένους οικονομικούς φορείς, 
από τους οποίους έλαβε στοιχεία το ΓΕΣ κατά την έρευνα αγοράς. 

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

 

http://www.army.gr/
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Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
 
1.7.1 Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, 
εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί 
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση 
των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους8. 
  
1.7.2 Η αθέτηση της υποχρέωσης της προηγούμενης παραγράφου 1.7.1 συνιστά σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄ της 
παραγράφου 4 του άρθρου 73, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις κείμενες διατάξεις.  
 
1.7.3 Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της 
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 
επιλεγούν. 
 
1.7.4 Λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
 

                                                           
8
 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
2.1 Γενικές Πληροφορίες 

 
2.1.1  Έγγραφα της σύμβασης 
 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 
 

2.1.1.1 Η παρούσα Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 18PROC003891569 και ΑΔΑ: 
ΨΨΨ36-ΔΟΞ) με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 

 
2.1.1.2 Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]                       

                                 
2.1.1.3 Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο 

της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 
 
2.1.1.4 Απόφαση - Εντολή Διενέργειας της Διαδικασίας Σύναψης Σύμβασης9                           

(Φ.600/3/855257/Σ.4576/18 Οκτ 18/ΓΕΣ/Γ3). 
 
2.1.1.5 Το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της. 

  
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
 

2.1.2.1 Συμπληρωματικές πληροφορίες που δεν αναφέρονται στο παρόν 
τεύχος  διατίθενται  στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. Για την παραλαβή των τευχών / πληροφοριών / εγγράφων οι ενδιαφερόμενοι 
καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, που ανέρχεται σε 4,80 ευρώ, εκτός αν ο 
ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον 
τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν 
της αναφερομένης στο πρώτο εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής 
αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των 
Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να 
φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

 
2.1.2.2 Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις 

«Εχεμύθειας»10 με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών 
των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης: 

 
   2.1.2.2.1 Ο προμηθευτής συμπεριλαμβανομένου και τυχόν 

υπεργολάβων, καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες 
οποιασδήποτε φύσης και είδους πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα 
της εκτελέσεως της προμήθειας που θα αναλάβει. 

 
   2.1.2.2.2 Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως 

προσωπικό του προμηθευτή και τυχόν υπεργολάβων. Ο προμηθευτής δεν δικαιούται να 

                                                           
9
 Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η Α.Α. κρίνει αναγκαία με σκοπό να 

περιγράψει ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης. 
10

     Ν.4412/16,  άρθρο 21 
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χρησιμοποιήσει κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο 
για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων και να γνωστοποιεί κάποιες από τις 
εν λόγω πληροφορίες σε οποιονδήποτε άλλον, τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός 
όσων βρίσκονται σε άμεση ή έμμεση επαγγελματική εξάρτηση από τον πάροχο υπηρεσιών 
κατά την εκτέλεση της εκτελεστικής σύμβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε 
οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να γίνεται εμπιστευτικά και μόνο στο βαθμό που 
αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 

 
   2.1.2.2.3 Σε περίπτωση παράβασης των όρων της συγκεκριμένης  

παρ. 2.1.2.2, η ΑΑ δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζημίας της. 
 
   2.1.2.2.4 Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει 

πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη 
σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις 
που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

 
   2.1.2.2.5 Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες 

σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και 
τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

 
   2.1.2.2.6 Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών 

άλλων οικονομικών φορέων ασκείται, σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του άρθρου 
πρώτου του ΠΔ 28/2015 (Α 34). 
 
 2.1.2.3 Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει 
εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους (συμπεριλαμβανομένων των 
εκπροσώπων του ελληνικού και διεθνούς Τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής (ΑΑ), τα έγγραφα της σύμβασης ή πληροφορίες 
που προκύπτουν από αυτά. Οι οικονομικοί φορείς διασφαλίζουν την τήρηση των 
απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό τους, τους υπεργολάβους τους και κάθε άλλο τρίτο 
πρόσωπο που χρησιμοποιούν κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της σύμβασης. Για το σκοπό 
κατά την παραλαβή των εγγράφων της σύμβασης υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 
1599/1986 με την οποία δηλώνει τα ανωτέρω.11 
 

2.1.2.4 Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ 
αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά εγγράφως και στην ελληνική γλώσσα12. 
 
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
 

2.1.3.1 Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται εγγράφως,  
το αργότερο οκτώ (8) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και 
απαντώνται αντίστοιχα. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν αιτήματα παροχής 
διευκρινίσεων επί των εγγράφων της δημόσιας σύμβασης μέσω ταχυδρομείου, 

                                                           
11

 Άρθρο 22 παρ. 1, έκτο εδάφιο ν. 4412/2016 «Εναπόκειται στις αναθέτουσες αρχές που απαιτούν, άλλα 
μέσα επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών για τη διαδικασία υποβολής, να αναφέρουν στη χωριστή 
έκθεση που προβλέπεται στο άρθρο 341 τους σχετικούς λόγους. Εφόσον συντρέχει περίπτωση, οι 
αναθέτουσες αρχές αναφέρουν στη χωριστή έκθεση τους λόγους για τους οποίους κρίνεται απαραίτητη η 
χρήση άλλων μέσων επικοινωνίας πλην των ηλεκτρονικών κατ’ εφαρμογή του πέμπτου εδαφίου της 
παρούσας παραγράφου» 

12
 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
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ταχυμεταφορών, τηλεομοιοτυπίας ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και οι παρεχόμενες από 
την αναθέτουσα αρχή διευκρινίσεις δίνονται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή 
τηλεομοιοτυπίας. 
 

2.1.3.2 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής 
των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να 
λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών 
στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 

2.1.3.2.1 Όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, 
αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο 
έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  
 

2.1.3.2.2 Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές 
αλλαγές. 

 
2.1.3.2.3 Όταν είναι αδύνατο να παρασχεθεί ελεύθερη, πλήρης, 

άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση σε ορισμένα έγγραφα της σύμβασης για έναν 
από τους λόγους που αναφέρονται στο τρίτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 22 
του Ν. 4412/16, τα σχετικά έγγραφα της σύμβασης θα διαβιβαστούν με μέσα άλλα πλην 
των ηλεκτρονικών, σύμφωνα με το πέμπτο εδάφιο παραγράφου 1 του άρθρου 22. Στην 
περίπτωση αυτή, η προθεσμία υποβολής προσφορών παρατείνεται κατά πέντε ημέρες, 
εκτός από περιπτώσεις δεόντως αιτιολογημένης επείγουσας ανάγκης, όπως αναφέρεται 
στην παρ. 3 του άρθρου 27, στην παρ. 7 του άρθρου 28 και στο τέταρτο, πέμπτο και έκτο 
εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 29.  
 

2.1.3.3 Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των 
πληροφοριών ή των αλλαγών. 

 
2.1.3.4 Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν 

έχουν σημασία για την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση 
των προθεσμιών. 

 
2.1.3.5 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων 

δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινίσεις μόνον όταν αυτές είτε 
ζητούνται από την επιτροπή του διαγωνισμού κατόπιν εγγράφου της Αναθέτουσας Αρχής, 
μετά από σχετική γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής είτε ζητούνται απ’ ευθείας από 
την Αναθέτουσα Αρχή. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα 
παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνον εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία 
υποβλήθηκε σχετικό αίτημα. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι 
υποχρεωτική για τον υποψήφιο πάροχο υπηρεσιών και υποχρεούται επί ποινή 
απορρίψεως της προσφοράς να την παράσχει και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. 

 
2.1.4 Γλώσσα - Ορισμοί 
 

2.1.4.1 Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.  
 
2.1.4.2 Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
 



Σελίδα 17 
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2.1.4.3 Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία 
συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα.13 

 
2.1.4.4 Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).14

 Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 
μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε 
από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

 
2.1.4.5 Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς 

οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα 
διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί 
να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, 
είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί 
Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα 
αυτή τέτοια υπηρεσία. 

 
2.1.4.6 Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου 

και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης 
φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο 
Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την 
σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή 
πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων. 

 
2.1.4.7 Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα - εταιρικά ή μη - 

με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

 
2.1.4.8 Κοινά αποδεκτοί ορισμοί αποτελούν μόνο οι αναφερόμενοι στα 

θεσμικά κείμενα (Κανονισμοί ΕΕ, Εθνικοί / Ενωσιακοί Νόμοι, ΠΔ, ΚΥΑ, ΥΑ, Εγκύκλιοι). Σε 
περίπτωση διαφωνίας ή μη «ακριβούς» απόδοσης κάποιου συγκεκριμένου όρου που 
δύναται να δημιουργήσει παρερμηνείες, θα εξετάζεται αρμοδίως και κατά περίπτωση από 
τις νομικές υπηρεσίες του ΓΕΣ, λαμβάνοντας υπόψη κατά προτεραιότητα την εξιδεικευμένη 
ορολογία του συμβατικού αντικειμένου, την διεθνή βιβλιογραφία και τέλος τα υφιστάμενα 
λεξικά.   

 
2.1.5 Εγγυήσεις15 
 

2.1.5.1 Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1. εκδίδονται από 
πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη - μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις 
ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - 

                                                           
13

 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
14

 Άρθρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016 
15

 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  
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Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη 
με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 
τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
 

2.1.5.2 Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών 
φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

 
2.1.5.3 Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα 

στοιχεία:  
α) την ημερομηνία έκδοσης,  
β) τον εκδότη,  
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  
δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του 

οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης 
αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),   

ζ) τους όρους ότι:  
αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου,  
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης 

ενδιαφέροντος και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,  
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να 

καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και  

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 
προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

 
2.1.5.4  Υπόδειγμα Εγγυητικών Επιστολών, όπως στο Παράρτημα «VIII» της 

παρούσας. 
 
2.1.5.5  Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών 

επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

 

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής  
 

2.2.1.1 Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 
σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών 
φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

 
  2.2.1.1.1 Κράτος - μέλος της Ένωσης, 
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  2.2.1.1.2 Κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 
(Ε.Ο.Χ.), 

  2.2.1.1.3 Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, 
στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 
και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και  

 
  2.2.1.1.4 Σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ 

της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την 
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.16 
 
 2.2.1.2 Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών 
φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις 
ολόκληρον.17  

 
 2.2.1.3 Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις 
λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των 
χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν 
που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 
Ένωσης. 
 
 2.2.1.4 Στη συνέχεια της παρούσας διακήρυξης, οι όροι «Προμηθευτής» και 
«Ανάδοχος» αφορούν όλες τις προαναφερθείσες στην ανωτέρω παράγραφο 2.2.1.1 
κατηγορίες. Οι ενώσεις υποψηφίων προμηθευτών και οι κοινοπραξίες υποψηφίων 
προμηθευτών δεν υποχρεώνονται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να 
υποβάλλουν την προσφορά τους. 
 
 2.2.1.5 Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλουν 
προσφορά ή να εμφανίζονται ως υποψήφιοι. Για την υποβολή μιας προσφοράς ή μιας 
αίτησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δεν μπορεί να απαιτεί να έχουν οι κοινοπραξίες 
οικονομικών φορέων συγκεκριμένη νομική μορφή. Η επιλεγείσα κοινοπραξία είναι δυνατόν 
να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή, εάν της ανατεθεί η σύμβαση, 
στο μέτρο που η περιβολή αυτής της νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση 
της σύμβασης. 
 
2.2.2 Εγγύηση Συμμετοχής18 
 

Δεν απαιτείται εγγύηση για τη συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία.    
 
 
 

                                                           
16

 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 
δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς 
φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν 
που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης 

17
 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 

18
 Πρβλ  παρ. 1 α) εδάφιο 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016 
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού19  
 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν 
πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν 
πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους 
λόγους: 

 
2.2.3.1  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για 

έναν από τους ακόλουθους λόγους20:  
 

2.2.3.1.1 Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή 
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης - πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 
11.11.2008 σ.42). 

 
2.2.3.1.2 Δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης 

περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό 
τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα. 

 
2.2.3.1.3 Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 

σχετικά με την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
(ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48). 

 
2.2.3.1.4 Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 

τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την 
καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής. 

 
2.2.3.1.5 Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 

ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 
2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 
2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 
νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166). 

 
2.2.3.1.6 Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
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 Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016 
20

 Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73  ν. 4412/2016.  



Σελίδα 21 
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 
215). 
 

2.2.3.2 Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις 
βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του 
προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

 
2.2.3.2.1 Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.), τους διαχειριστές. 

 
2.2.3.2.2 Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 

διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 
2.2.3.2.3 Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου.  
 
2.2.3.2.4 Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών 

προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους 
εκπροσώπους τους. 

 
2.2.3.3 Αποκλείεται από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης 

οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή: 
 
   2.2.3.3.1 Γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη 
και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την 
εθνική νομοθεσία  ή/και  

 
2.2.3.3.2 Μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 
2.2.3.3.3 Γνωρίζει21 ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα 

ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης 
συμμετοχής:  

 
2.2.3.3.3.1 Τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από 

τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 
2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή  
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 Ν.4488/16, (ΦΕΚ Α 137 / 13 Σεπ 17), άρθρο 39, παρ. 1 



Σελίδα 22 
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2.2.3.3.3.2 Δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από 
τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους.  

 
Οι κυρώσεις των περιπτώσεων 2.2.3.3.3.1 και 

2.2.3.3.3.2 πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  
 

2.2.3.3.4 Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την 
εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Δεν αποκλείεται ο 
προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων 
είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους22.  

 
Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο 

αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.3, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως 
όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 
καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που 
οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από 
την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

 
2.2.3.4 Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες καταστάσεις:  
 

2.2.3.4.1 Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται 
στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016. 

 
2.2.3.4.2 Εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 
από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει 
αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 
διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο 
οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό 
την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη 
σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας23. 
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 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετική δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή  στο τυποποιημένο 
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

23
 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις 

άνω των ορίων) ή στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του 
άρθρου 2.2.9.2.  



Σελίδα 23 
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2.2.3.4.3 Υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς 
με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

 
2.2.3.4.4 Εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την 

έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με 
άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

 
2.2.3.4.5 Εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από 

την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας 
σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να 
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

 
2.2.3.4.6 Εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 

πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης 
δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

 
2.2.3.4.7 Εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων 

κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας 
των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 
κατ’ εφαρμογή των παρ. 2.2.3 ως 2.2.9 της παρούσας. 

 
2.2.3.4.8 Εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 

διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση. 

 
2.2.3.4.9 Εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, 

το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που 
του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων 
και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 
 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο 
οποίος βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση της παρ. 
2.2.3.4.2, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη 
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

  
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη 

συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει 
(αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)24. 
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 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη 
αξία της υπό ανάθεση σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της 



Σελίδα 24 
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
2.2.3.6 Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι 
βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία 
από τις ως άνω περιπτώσεις. 

  
2.2.3.7  Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.3.4 και 2.2.3.425 μπορεί να 
προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να 
αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού.  Εάν τα 
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει 
αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό 
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο 
του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 26. 
 

2.2.3.8 Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των 
επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

 
2.2.3.9 Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή 

υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού 
αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 
2.2.3.10 Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις των παραγράφων 2.2.3.1.1 έως 2.2.3.1.6. η 
περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 
αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις των παραγράφων 2.2.3.4.1 έως 2.2.3.4.8  στα 
τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

 
2.2.3.11 Αν στο πλαίσιο διαδικασίας σύναψης μιας δημόσιας σύμβασης 

διαπιστωθεί ότι συντρέχει στο πρόσωπο ενός οικονομικού φορέα ένας από τους λόγους 
αποκλεισμού των παραγράφων 1, 2γ και 4 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 κι ο οικονομικός 
φορέας δεν λάβει τα μέτρα για να αποδείξει την αξιοπιστία του, όπως αυτά ορίζονται στην 
παράγραφο 7 του άρθρου 73 του Ν.4412/16 μπορεί να επιβληθεί εις βάρος του 
αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε εν εξελίξει και μελλοντικές διαδικασίες σύναψης 
δημοσίων συμβάσεων για εύλογο χρονικό διάστημα.  

 
 

                                                                                                                                                                                                 
υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο 
αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού] 

25
 Όπως προηγούμενη υποσημείωση 

26
 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   



Σελίδα 25 
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2.2.4  Κριτήρια Επιλογής - Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότη-
τας    
 

2.2.4.1 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική 
δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης (προμήθεια κλινοσκεπασμάτων). 

 
2.2.4.2 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή 
εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν 
οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 
4412/2016.  

 
2.2.4.3 Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 

μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει 
στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν 
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών 
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

 
2.2.4.4 Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι 

εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Στην περίπτωση 
ένωσης οικονομικών φορέων η παραπάνω απαίτηση θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

 
Διευκρίνιση:  Διευκρινίζεται ότι, ο προμηθευτής δύναται εναλλακτικά να υποβάλει 

ένορκη δήλωση27 ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου 
επαγγέλματος στις περιπτώσεις που προβλέπει η ισχύουσα εθνική νομοθεσία και σε 
περίπτωση που δεν υφίσταται η εγγραφή σε Εθνικά Μητρώα. 
 
2.2.5 Κριτήρια Επιλογής - Οικονομική και Χρηματοοικονομική Επάρκεια  

 
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς υποχρεούνται να υποβάλουν  
στοιχεία που να αποδεικνύεται ότι ο («γενικός») μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών κατά την 
τελευταία τριετία (2015, 2016 και 2017) από ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών 
συμμετοχής / προσφοράς), στον τομέα δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της 
σύμβασης (είδη κάμπιγκ / υπνόσακοι / κ.λπ.), είναι τουλάχιστον ίσος  με το  50% του 
ύψους της εκτιμώμενης καθαρής μέγιστης αξίας σύμβασης, ήτοι, τριάντα χιλιάδες ευρώ 
(30.000 €). Σε περίπτωση που ο υποψήφιος πάροχος υπηρεσιών δραστηριοποιείται για 
μικρότερο χρονικό διάστημα, τότε ο («γενικός») μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών από την 
έναρξη των δραστηριοτήτων του, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος  με το 30%  του 
ύψους  της εκτιμώμενης καθαρής μέγιστης αξίας σύμβασης , ήτοι, δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ 
(18.000 €).   

 
 
 

                                                           
27

     Ν.4412/16, Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α 
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2.2.6 Κριτήρια Επιλογής - Τεχνική και Επαγγελματική Ικανότητα 
 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να αποδεικνύουν ότι διαθέτουν τους 
αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη 
σύμβαση σε κατάλληλο ποιοτικό επίπεδο σε συνδυασμό με τα αναφερόμενα περί 
συγκρουόμενων συμφερόντων28.  

 
Αποδεικτικά στοιχεία των τεχνικών ικανοτήτων του οικονομικού φορέα αποτελούν: 
 
2.2.6.1 Κατάλογος των κυριότερων παραδόσεων συναφών ειδών (κάμπιγκ) 

συνολικού ύψους τουλάχιστον τριάντα χιλιάδων ευρώ (30.000 €) που πραγματοποιήθηκαν 
την τελευταία τριετία, με αναφορά του αντίστοιχου ποσού, της ημερομηνίας και του 
δημόσιου ή ιδιωτικού παραλήπτη. Για τη διασφάλιση ικανοποιητικού επιπέδου 
ανταγωνισμού θα λαμβάνονται υπόψη στοιχεία σχετικών αγαθών που παραδόθηκαν πριν 
από την τελευταία τριετία: 
 

α/α 
Επωνυμία 

Φορέα 

Περίοδο 
Σύμβασης 

Σύντομη Περιγραφή 
Παραδοτέων Συναφών 

Ειδών  

Συνολική Αξία 
Σύμβασης 

Υπεύθυνος 
Φορέα για 

Επιβεβαίωση 
Στοιχείων του Πίνακα  

από έως 

       

       

       

 
Διευκρίνιση:  Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η ενσωμάτωση του πίνακα 

στο ΤΕΥΔ να συμπληρώνεται το ΤΕΥΔ με τα κύρια σημεία του πίνακα και να γίνεται 
στο ΤΕΥΔ παραπομπή σε συμπληρωτικό αρχείο pdf που θα επισυνάπτεται  από 
τον υποψήφιο ανάδοχο στον φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής και το αρχείο θα 
υπογράφεται όπως το ΤΕΥΔ. 
 

2.2.6.2 Αναφορά του προσωπικού, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση 
του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως των υπευθύνων για τον έλεγχο της ποιότητας. 

 
2.2.6.3 Περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού και των μέτρων που λαμβάνει ο 

προμηθευτής για την εξασφάλιση της ποιότητας της επιχείρησής του. 
 
2.2.6.4 Αναφορά διάθεσης σε ισχύ των πιστοποιητικών που αναφέρονται 

στην παρ. 2.2.7 και έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 
αναγνωρισμένων ικανοτήτων. 

 
2.2.6.5 Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό και τον αριθμό των στελεχών της επιχείρησης κατά την τελευταία 3ετία. 
 
2.2.6.6 Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προμηθευτής προτίθεται να αναθέσει 

υπεργολαβικά σε τρίτους την υλοποίηση τμήματος της υπό ανάθεσης προμήθειας, ή να 
στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων29, πρέπει να αποδεικνύει με την προσφορά του 

                                                           
28

     Ν.4412/16, Άρθρο 24 
29

 Ν.4412/16, άρθρο 78, Μέρος ΙΙ 
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ότι θα έχει στη διάθεσή του τα αναγκαία προς τούτο μέσα, προσκομίζοντας έγγραφη 
δέσμευσή τους (υπεύθυνη δήλωση ή συμφωνητικό συνεργασίας), ότι θα θέσουν στη 
διάθεσή του τα αναγκαία μέσα και θα εκτελέσουν κάθε απαιτούμενη εργασία, τότε θα 
πρέπει να καταθέσει συμπληρωμένο τον παρακάτω πίνακα καθώς και τις σχετικές 
δηλώσεις συνεργασίας: 

 

Περιγραφή τμήματος / ποσοστού της 
προμήθειας που προτίθεται ο 

υποψήφιος προμηθευτής να αναθέσει 
σε Υπεργολάβο ή τρίτο φορέα 

Επωνυμία 
Υπεργολάβου ή 

τρίτο φορέα 

Ημερομηνία Δήλωσης 
Συνεργασίας ή 
Συμφωνητικό 
συνεργασίας 

   

   

   

 
Τα στοιχεία τεκμηρίωσης της επιχειρηματικής δομής που ζητούνται στην εν λόγω ενότητα 
(παραγράφους 2.2.6.1 έως 2.2.6.5 του παρόντος άρθρου) θα πρέπει να δίνονται και για 
τους υπεργολάβους / άλλους φορείς.  
 
Αν ο υποψήφιος πάροχος υπηρεσιών κάνει επίκληση στην ικανότητα από τους 
τρίτους αυτοί θα πρέπει με υπεύθυνη δήλωση να δηλώσουν ότι δεν θα διαθέσουν 
τους ίδιους διαθέσιμους πόρους σε άλλους κατά τον χρονικό διάστημα εκτέλεσης 
της σύμβασης. 
 

2.2.6.7  Ο οικονομικός φορέας θα: 
 

2.2.6.7.1 Παράσχει τις απαιτούμενες περιγραφές και φωτογραφίες 
των προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από 
πιστοποιητικά γνησιότητας. Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω 
ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

 
2.2.6.7.2 Προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν 

εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων 
ικανοτήτων, με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, επαληθευόμενη με 
παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε ευρωπαϊκά / διεθνή πρότυπα, και τα οποία 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στη διακήρυξη ή από διεθνείς αναγνωρισμένους οργανισμούς. 
 
 Διευκρίνηση:  Όπου στο κείμενο της διακήρυξης αναφέρεται ο όρος 
«Δήλωση» ή «Υπεύθυνη Δήλωση» νοείται η υποβολή «Υπεύθυνης Δήλωσης» κατά 
την έννοια του άρθρου 8 του Ν.1599/86, και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη 
νομοθεσία. Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τον ίδιο.  
 

Διευκρίνηση: Για την υπεύθυνη δήλωση που προσκομίζει τρίτος 
οικονομικός φορέας εκτός της δικής του υπογραφής απαιτείται επιπρόσθετα και η 
υπογραφή του προσφέροντα οικονομικού φορέα επί αυτής.  
 
 Διευκρίνηση:  Ο υπεργολάβος διακρίνεται από τον προμηθευτή, καθώς ο 
υπεργολάβος αναλαμβάνει να υλοποιήσει - εκτελέσει μέρος του αντικειμένου της 
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υπό ανάθεση σύμβασης, ενώ ο προμηθευτής αναλαμβάνει να παράσχει υπηρεσίες 
στο πλαίσιο της υπό ανάθεσης σύμβασης. 
  
 Διευκρίνηση: Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης Εταιρειών που 
υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω στοιχεία παρέχονται από ένα 
τουλάχιστον μέλος που συμμετέχει στην Κοινοπραξία ή την Ένωση, ή όπου 
απαιτείται (αναλόγως της φύσης της συνεργασίας) από κάθε μέλος ή / και 
αθροιστικά. 
 
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
 

Οι οικονομικοί φορείς (προμηθευτής ή ο κατασκευαστής ή και οι δύο) για την 
παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης οφείλουν να συμμορφώνονται30 με: 

 
Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας κατά ISO 9001 του κατασκευαστή ή «ισοδύναμο», 

σε ισχύ καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης (ολοκλήρωση των προβλεπόμενων 
συμβατικών παραδόσεων), προαιρετικό. 
 
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
 

2.2.8.1 Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της 
οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με 
την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς31. 
Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους 
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζονται. 
 

2.2.8.2 Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων 
όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική 
και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους 
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης 32. 
 

                                                           
30

 Πρβλ άρθρο 82 παρ. 1 ν. 4412/2016. Οι Α.Α., εφόσον απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών 
εκδιδόμενων από ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα διασφάλισης ποιότητας 
τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από 
διαπιστευμένους οργανισμούς. Αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες 
σε άλλα κράτη - μέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα 
διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να 
αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν 
ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα 
μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. Τα 
πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να 
βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες και  να πληρούν 
όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 παρ.1 του ν. 4412/2016.  

31
 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των 

υπεργολάβων, στους οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό 
ανάθεσης σύμβασης   

32
 Η απαίτηση αυτή τίθεται κατά την κρίση της A.A., άλλως διαγράφεται.   
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2.2.8.3 Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να 
στηρίζονται στις ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 33. 

 
2.2.8.4. Αν ο υποψήφιος προμηθευτής κάνει επίκληση στην ικανότητα 

από τους τρίτους αυτοί θα πρέπει με υπεύθυνη δήλωση να δηλώσουν ότι δεν θα 
διαθέσουν τους ίδιους διαθέσιμους πόρους σε άλλους κατά τον χρονικό διάστημα 
εκτέλεσης της σύμβασης. Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται στο φάκελο τεχνικής 
προσφοράς. 

 
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
 

2.2.9.1.1 Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς:  

 
2.2.9.1.1.1 Δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις 

της παραγράφου 2.2.3 και  
 
2.2.9.1.1.2 Πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των 

παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης,  
 
προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, 
το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δηλωσης (ΤΕΥΔ), (ΦΕΚ Β 3698/16-11-2016) σύμφωνα με τα αναγραφόμενα 
στο Παράρτημα «ΙΙΙ», το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες 
του ν. 1599/1986.  

 
2.2.9.1.2 Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου 

εντύπου  του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και 
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις 
οδηγίες της Κατευθυντήριας Οδηγίας υπ. αριθ. 15/2016 (ΑΔΑ:ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το 
ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ 
(www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr) Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ του άρθρου 79, 
είναι δυνατή, σύμφωνα με το άρθρο 79Α με μόνη την υπογραφή του κατά 
περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το 
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του 
παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής 
της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 
πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
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 Πρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρθρου 78  ν. 4412/2016.   

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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2.2.9.1.3 Όταν ο προσφέρων οικονομικός φορέας είναι 
ένωση φυσικών ή νομικών προσώπων, κάθε μέλος της ένωσης προσώπων 
υποχρεούται να υποβάλει διακριτό ΤΕΥΔ. 

 
2.2.9.1.4 Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.7. της παρούσας, το ΤΕΥΔ 
περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά τους φορείς αυτούς. 

 
 2.2.9.1.5 Στην περίπτωση που γίνεται επίκληση των 

δυνατοτήτων τρίτων, ο τρίτος οικονομικός φορέας υποχρεούται να υποβάλει δικό 
του διακριτό ΤΕΥΔ κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς. 

 
2.2.9.1.6 Εφόσον ο προσφέρων αναφέρει στην προσφορά 

του  το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας 
σε τρίτο  και το τμήμα  αυτό υπερβαίνει το 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης  
του προσφερόμενου τμήματος, η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει υποχρεωτικά τη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την  παράγραφο  2.2.3 της 
παρούσας και  για τους υπεργολάβους.  

 
2.2.9.1.7 Σε κάθε περίπτωση ο υπεργολάβος υποχρεούται να 

υποβάλει δικό του διακριτό ΤΕΥΔ κατά το στάδιο υποβολής της προσφοράς.  
 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα34 
 

2.2.9.2.1 Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι 
όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 
2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201635. 
 

2.2.9.2.2 Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή 
ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 
2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην 
υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 - 2.2.8)36. 
 

2.2.9.2.3 Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει 
έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το 
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 Πρβ. Άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς 
να προσκομίσουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού 
και στα κριτήρια επιλογής που έχει ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για 
παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας των οικονομικών φορέων, 
τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   

35
 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 

36
 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
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σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των 
παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.437. 

 
2.2.9.2.4 Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν 

δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει 
τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω 
πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η 
οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την 
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο ΕΕΕΣ 
 

2.2.9.2.5 Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν 
δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα 
ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν38. 

 
2.2.9.2.6 Β1: Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 
αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά39: 

 
    2.2.9.2.6.1 Για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα 

του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο 
που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως 
άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
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 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή 
όλους τους λόγους αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 
άρθρο 78 ν. 4412/2016 

38
 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 

39
 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων 

εγγράφων σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων 

των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της 
παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της 
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) 
του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι 
απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες 
απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 
(βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα 
Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών 
εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των 

δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
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οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στην ως άνω παράγραφο, 

 
    2.2.9.2.6.2 Για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4.2 

πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας 
και επιπλέον υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους 
οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει 
την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

 
    2.2.9.2.6.3 Για την παράγραφο 2.2.3.3.3  

πιστοποιητικό40 από την Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής ή μη προστίμου 
που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών 
πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

 
     2.2.9.2.6.4 Αν το κράτος - μέλος ή η εν λόγω χώρα 

δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 και στην περίπτωση της παραγράφου 2.2.3.4.2, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου 
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, η οποία πρέπει να φέρει και ψηφιακή 
υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου του υποψήφιου οικονομικού φορέα. 
 

2.2.9.2.6.5 Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, 
όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα 
έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 
και στην περίπτωση της παραγράφου 2.2.3.4.2. 

 
2.2.9.2.6.6 Για τις λοιπές περιπτώσεις της 

παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 
λόγοι αποκλεισμού. (οι οποίοι θα απαριθμούνται αναλυτικά σύμφωνα με την παράγραφο 
2.2.3.4). Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να φέρει και ψηφιακή υπογραφή του νόμιμου 
εκπροσώπου του υποψήφιου οικονομικού φορέα.  

 
2.2.9.2.7 Για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικο-

ποίησης των μετοχών41, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. 
[Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο 
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     Ν. 4488/17, άρθρο 39, παρ. 2   

41
 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
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της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου τους]: 
 

2.2.9.2.7.1 Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος 
υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να 
προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα 
στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της 
εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της 
προσφοράς. 

 
2.2.9.2.7.2 Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι 

αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της, ονομαστικές 
μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο 
να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό 
των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο 
μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της 
προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι 
φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) 
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

 
2.2.9.2.7.3 Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή 

εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν έχει ονομαστικές 
μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από 
αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη 
δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν 
τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση 
μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι 
γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία 
αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.  

 
2.2.9.2.7.4 Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην 

κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής 
της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία. 
 

2.2.9.2.7.5 Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της 
σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών 
Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την 
τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005»42, 
και 
 

2.2.9.2.8 Για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του 
προσφέροντος οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - 
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε 
βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
 

                                                           
42

 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  
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   2.2.9.2.9 Β2: Για την απόδειξη της απαίτησης της 
καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας προσκομίζουν: 
 

2.2.9.2.9.1 Πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς 
που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση 
που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 
αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

 
Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο. 

 
2.2.9.2.9.2 Υπεύθυνη Δήλωση για τον τόπο 

εγκατάστασης της επιχείρησης παραγωγής / κατασκευής των προς προμήθεια υλικών, ο 
οποίος δύναται να υποστεί από προσωπικό της Υπηρεσίας μακροσκοπικό έλεγχο 
(επιβεβαίωση παραγωγικής διαδικασίας).  
  
   2.2.9.2.10 Υπεύθυνες δηλώσεις των συνεργαζόμενων (σε 
περίπτωση που δηλωθούν αρμοδίως με τα αντίστοιχα προβλεπόμενα στο παρόν 
δικαιολογητικά) με τον προσφέροντα οικονομικό φορέα, προμηθευτών του, στις οποίες θα 
δηλώνεται ότι μπορούν να τον εφοδιάζουν με επαρκείς ποσότητες για την υλοποίηση των 
καθοριζομένων στην παρούσα. 
  

Διευκρίνιση:  Ειδικά για τις ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις των παρ. 2.2.6  
απαιτείται υπογραφή τους από τους προμηθευτές του οικονομικού φορέα και υπογραφή 
από τον ίδιο οικονομικό φορέα. 
 

2.2.9.2.11 Εφόσον για το σύνολο των προς προμήθεια υλικών που 
αναφέρονται στην παρ. 1.3.1.2 της παρούσας, οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση / άδεια ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού - 
επαγγελματικού επιμελητηρίου / μητρώου, την ειδική έγκριση / άδεια ή  πιστοποιητικό της 
αρμόδιας αρχής από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 
στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου / Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό 
επάγγελμα του, από το οποίο να προκύπτει η εγγραφή του κατά την ημέρα υποβολής της 
Προσφοράς και ότι εξακολουθεί να παραμένει εγγεγραμμένος μέχρι την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης συμμετοχής / προσφοράς. 

 
2.2.9.2.12 Εφόσον δεν απαιτείται, σύμφωνα με το προηγούμενο 

εδάφιο,  να διαθέτουν ειδική έγκριση / άδεια ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού -
επαγγελματικού επιμελητηρίου / μητρώου, απαιτείται να αποδεικνύουν το ειδικό 
επάγγελμά τους με οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο μέσο. 
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Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή προσκομίζονται:  
 
α. Βεβαίωση από αρμόδια φορολογική αρχή από την οποία να προκύπτει: 
 

α.1) Η έναρξη εργασιών φυσικού ή νομικού προσώπου. 
  
α.2)  Ο κωδικός αριθμός δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα και 
  

β. Υπεύθυνη Δήλωση ή εναλλακτικά ένορκη δήλωση ενώπιον 
συμβολαιογράφου, στην οποία αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά τους και  ότι δεν απαιτείται 
σύμφωνα με την χώρα εγκατάστασής τους να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη 
συγκεκριμένου οργανισμού - επαγγελματικού επιμελητηρίου / μητρώου. 

 
Αν το κράτος - μέλος ή η εν λόγω χώρα που είναι εγκατεστημένος ο φορέας δεν 

εκδίδει  πιστοποιητικό ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που 
αναφέρονται στα ανωτέρω σημεία α και β, το  πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
 

2.2.9.2.13 Β.3: Για την απόδειξη της οικονομικής και 
χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν: 

 
    2.2.9.2.13.1 Τις νόμιμα δημοσιευμένες οικονομικές 

καταστάσεις ή αποσπάσματα αυτών, εφόσον απαιτείται δημοσίευση 
 

2.2.9.2.13.2 Στοιχεία / Υπεύθυνη Δήλωση που να 
αποδεικνύεται ότι ο μέσος  κύκλος εργασιών κατά την τελευταία τριετία (2015, 2016 και 
2017) από ημερομηνία υποβολής δικαιολογητικών συμμετοχής / προσφοράς, στον τομέα 
δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, είναι τουλάχιστον ίσος  με το  
50% του ύψους της εκτιμώμενης καθαρής μέγιστης αξίας σύμβασης, σύμφωνα με τα 
οικονομικά στοιχεία του παρόντος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος προμηθευτής 
δραστηριοποιείται για μικρότερο χρονικό διάστημα, τότε ο κύκλος εργασιών από την 
έναρξη των δραστηριοτήτων του, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ίσος  με το 30%  του 
ύψους  της εκτιμώμενης καθαρής μέγιστης αξίας σύμβασης της υπηρεσίας.  
 

2.2.9.2.14 Β.4: Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της 
παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν το σύνολο των δικαιολογητικών 
που αναφέρονται στις αντίστοιχες παραγράφους από 2.2.6.1 έως και 2.2.6.7. 

 
2.2.9.2.15 Β.5: Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με 

πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της 
παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν το σύνολο των δικαιολογητικών / 
πιστοποιητικών που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.7. 

 



Σελίδα 36 
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2.2.9.2.16 Β.6: Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και 
εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, 
προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 
συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή 
του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 
 

2.2.9.2.17 Β.8: Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν 
κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 
2.2.9.2.18 Β.9: Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί 

να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την 
απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική 
έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

 
Επιπρόσθετα, ως μέσα για την απόδειξη της ως άνω δέσμευσης  

υποβάλλονται ενδεικτικά κατά περίπτωση τα κάτωθι: 
 

2.2.9.2.18.1 Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: 
Ιδιωτικό Συμφωνητικό του φορέα φυσικού προσώπου με τον προσφέροντα οικονομικό 
φορέα, στο οποίο θα προσδιορίζονται ειδικώς και ρητώς τα στοιχεία των 
χρηματοοικονομικών ή τεχνικών μέσων ή πόρων του τρίτου που επιθυμεί να 
προσμετρηθούν υπέρ της συμμετοχής του, και δυνάμει του οποίου θα προκύπτει, με 
πρόσφορα μέσα, ότι τα στοιχεία αυτά θα βρίσκονται στη διάθεσή του κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης του έργου, καθώς και ότι ο δανείζων την εμπειρία είναι πράγματι σε θέση να 
εξασφαλίσει τη χρήση των μέσων αυτών.  

 
2.2.9.2.18.2 Σε περίπτωση νομικού προσώπου: 

 
    2.2.9.2.18.2.1 Απόφαση των 

αποφασιζόντων οργάνων του φορέα που διαθέτει τους αναγκαίους πόρους, περί της 
δέσμευσης τούτου να διαθέσει πράγματι στον προσφέροντα οικονομικό φορέα τους 
αναγκαίους οικονομικούς / τεχνικούς πόρους που απαιτούνται για την απόδειξη της 
χρηματοοικονομικής / τεχνικής επάρκειας και την διάθεση αυτών για λογαριασμό του 
Συμμετέχοντα καθ΄ όλη την καλυπτόμενη από την σύμβαση χρονική περίοδο 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν χρονικής παράτασής της. 

 
    2.2.9.2.18.2.2 Ιδιωτικό Συμφωνητικό 

του φορέα με τον προσφέροντα οικονομικό φορέα, στο οποίο θα προσδιορίζονται ειδικώς 
και ρητώς τα στοιχεία των χρηματοοικονομικών ή τεχνικών μέσων ή πόρων του τρίτου που 
επιθυμεί να προσμετρηθούν υπέρ της συμμετοχής του, και δυνάμει του οποίου θα 
προκύπτει, με πρόσφορα μέσα, ότι τα στοιχεία αυτά θα βρίσκονται στη διάθεσή του κατά 
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τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου, καθώς και ότι ο δανείζων την εμπειρία είναι πράγματι σε 
θέση να εξασφαλίσει τη χρήση των μέσων αυτών  

 
2.2.9.2.18.2.3 Αν ο προσφέροντας 

οικονομικός φορέας κάνει επίκληση στην ικανότητα από τους τρίτους αυτοί θα πρέπει με 
υπεύθυνη δήλωση να δηλώσουν ότι δεν θα διαθέσουν τους ίδιους διαθέσιμους πόρους σε 
άλλους κατά τον χρονικό διάστημα εκτέλεσης της σύμβασης. Η υπεύθυνη δήλωση να 
προσκομιστεί στο φάκελο τεχνικής προσφοράς. 

 
    2.2.9.2.18.2.4 Νομιμοποιητικά έγγρα-

φα του φορέα που διαθέτει τους αναγκαίους πόρους (ισχύον καταστατικό, τυχόν 
τροποποιήσεις του μαζί με τα αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης). 

 
2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης43 
 

Κριτήριο ανάθεσης44 της Σύμβασης45 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει τιμής46 και συγκεκριμένα της χαμηλότερης προσφερόμενης τιμής 
(ΠΤ) όπως προσδιορίζεται στην παρ. 1.3.8 της παρούσας.  

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
 

2.4.1.1 Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται 
στο Παράρτημα «Ι» της Διακήρυξης, για το σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της 
προμήθειας.  

 
2.4.1.2 Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

 
2.4.1.3 Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 

υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που 
αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην 
προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής 
του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

                                                           
43

 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. 
II.2.5 Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 

44
 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την 

παράγραφο 8 του άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού 
ανταγωνισμού και συνοδεύονται από προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση 
των πληροφοριών που παρέχονται από τους προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός 
συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν 
αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι προσφέροντες 
(παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

45 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 

46
 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο 

προϊσχύσαν δίκαιο (Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης 
η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής 



Σελίδα 38 
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
 

2.4.2.1  Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη διαδικασία σύναψης της εν 
λόγω σύμβασης, πρέπει να υποβάλλουν, επί αποδείξει, προσφορά ή αίτηση συμμετοχής, 
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα διενέργειας του διαγωνισμού. 
 

2.4.2.2 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν 
υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς. 

 
2.4.2.3  Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την αίτηση συμμετοχής / 

προσφορά τους τα ακόλουθα:  
 

2.4.2.3.1 Έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση 
απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της 
κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

 
2.4.2.3.2 Έναν (υπο)φάκελο (ενσφράγιστο) με την ένδειξη  

«Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 
οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

  
Από τον προσφέροντα σημαίνονται και υποβάλλονται σε ενσφράγιστο υποφάκελο, 

τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας 
χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού 
απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή 
διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 
πληροφορίας. 

 
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, 

τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
 

2.4.2.4 Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους 
προσφορά σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρόν τεύχος. 

 
2.4.2.5 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού 

φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν και εφόσον έχουν συνταχθεί / παραχθεί 
από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής 
αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.  

 
 2.4.2.6 Τα έγγραφα κατατίθενται σε έντυπη μορφή και υποβάλλονται σε 
σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος φέρει τις παρακάτω ενδείξεις: 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΝΟ: 12/2018 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 3.000 ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ 
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 862 ΑΒΕΤ 
 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ:…./…../2018 
 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: 06/11/2018 
 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ  ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ 
 

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή την γραμματεία» 
 
 

Διευκρίνηση: Δεν  πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι 
είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη. 
Τυχόν σφραγισμένοι φάκελοι να αναγράφουν επί αυτών αν τυχόν αφορούν δικαιολογητικά 
συμμετοχής ή στοιχεία τεχνικής προσφοράς ή στοιχεία οικονομικής προσφοράς ή 
δικαιολογητικά κατακύρωσης ή επικαιροποιημένα δικαιολογητικά κατακύρωσης. 

 
2.4.2.7 Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και 

υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να 
υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά 
και στοιχεία ως συμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών, κατά τις 
προβλέψεις του άρθρου 102 του ν.4412/16  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή 
της διαδικασίας. 

 
2.4.2.8 Προσφορές που περιέρχονται στην ΑΑ με οποιονδήποτε τρόπο πριν 

από την καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, 
αλλά παραδίδονται στο αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας. 

 
2.4.2.9 Η έναρξη υποβολής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, 

που κατατίθενται εμπρόθεσμα κατά την καταληκτική ημερομηνία στο αρμόδιο γνωμοδοτικό 
όργανο, κηρύσσεται από τον πρόεδρο αυτού, μισή ώρα πρίν από την ώρα λήξης. Η 
παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, που έχει 
εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω πλήθους των προσελθόντων 
ενδιαφερόμενων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον 
πρόεδρο του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της 
ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση 
συμμετοχής. 

 
2.4.2.10 Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται και 

μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή σε περίπτωση νομικών 
προσώπων, από τον νόμιμο εκπρόσωπο και κατά την αποσφράγιση από το σύνολο των 
μελών του αρμοδίου συλλογικού γνωμοδοτικού οργάνου.   
 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  
 

2.4.3.1 Ως δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνεται  μόνο το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016. 
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Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό ΤΕΥΔ, σύμφωνα με τα 
αναγραφόμενα στη διακήρυξη (Παράρτημα «ΙΙΙ»).  
 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 
υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 
 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει: 
 

  2.4.3.2.1 Να συνταχθεί σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος «ΙV» της παρούσας. 

 
2.4.3.2.2 Να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές 

που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή στα Παραρτήματα «Ι» (Αναλυτική Περιγραφή 
Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης), «ΙΙ» (Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων) της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες 
απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.  

 
2.4.3.2.3 Να συνοδεύεται υποχρεωτικά, επί ποινής απορρίψεως 

σε αντίθετη περίπτωση, από φύλλο συμμόρφωσης [Πίνακας υπ. αριθ. 4 του 
Παραρτήματος «IV» (Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς)] σύμφωνα με το σχετικό 
υπόδειγμα. 

 
2.4.3.2.4 Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της 

σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και 
τους υπεργολάβους που προτείνουν, προσκομίζοντας αντίστοιχο συμφωνητικό 
συνεργασίας. 

 
2.4.3.2.6 Να περιλαμβάνει υποχρεωτικά υπεύθυνη δήλωση ότι 

η παραγωγή / κατασκευή  του τελικού προϊόντος θα γίνει από την επιχείρηση στην 
οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά τη μονάδα του τελικού 
προϊόντος και ότι ο νόμιμος εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί 
τους την εκτέλεση της συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον 
προμηθευτή υπέρ του οποίου έγινε η αποδοχή. 

 
2.4.3.2.7 Να περιλαμβάνει υποχρεωτικά στοιχεία για τον 

υπεύθυνο και τον αναπληρωματικό υπεύθυνο της εταιρείας, που θα αποτελέσει και το 
σημείο επαφής / συντονισμού, κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

 
2.4.3.2.8 Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται ο 

χρόνος ισχύος της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς, κατά τα προβλεπόμενα στην 
παράγραφο 2.4.5. του παρόντος. 

 
2.4.3.3 Υποχρεωτική κατάθεση δειγμάτων δυο (2) κλινοσκεπασμάτων, για 

αξιολόγηση σύμφωνα με τα καθορισμένα στην παράγραφο 4.3.19.1.1 «Δείγματα 
οικονομικών φορέων». Προσφορά χωρίς την κατάθεση δειγμάτων δεν γίνεται 
αποδεκτή και απορρίπτεται ως «μη κανονική».  

 
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονομικών προσφορών 
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2.4.4.1 Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο 
στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης (τιμή)  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα «V» 
της διακήρυξης.  
 

2.4.4.2 Η τιμή του τελικού προϊόνοτος (είδος προς προμήθεια) δίνεται  σε 
ευρώ ανά μονάδα χωρίς ΦΠΑ. 
 

2.4.4.3 Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε 
άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 
για την τελική παράδοση στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης.. 
 

2.4.4.4 Εφόσον η δαπάνη χρηματοδοτηθεί από το ΠΔΕ, οι καταβολές 
απαλλάσσονται από κάθε φόρο ή τέλος ή άλλη κράτηση, δικαίωμα ή παράβολο υπέρ του 
Δημοσίου καθώς υπέρ οιουδήποτε τρίτου, εξαιρουμένων των τελών χαρτοσήμου, του και 
φόρου καθαρού εισοδήματος.  Συνεπώς οι κρατήσεις αναλύονται στην παράγραφο 5.1 της 
παρούσας και διαμορφώνονται ως κατωτέρω: 

Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,06% 

Υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06% 

Χαρτόσημο 0,0036% 

ΟΓΑ 20% επί 
Χαρτοσήμου 

0,00072% 

ΣΥΝΟΛΟ 0,12432% 

 
2.4.4.5 Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της 

ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς ανεξάρτητα.  
 

2.4.4.6 Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται. 

 
2.4.4.7 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  
 

2.4.4.7.1 Δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση 
ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,  

 
2.4.4.7.2 Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με 

την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και  
 
2.4.4.7.3 Η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 

που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα «Ι» της 
παρούσας διακήρυξης.  
 

2.4.4.8 Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας 
από τους τρόπους πληρωμής που περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας 
διακήρυξης. 
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών47   
 
2.4.5.1 Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους 

οικονομικούς φορείς για διάστημα 100 ημερών από την επόμενη της διενέργειας, της 
διαδικασίας. 

 
2.4.5.2 Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω 

προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
 
2.4.5.3 Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον 

τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση 
της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α 
του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
 

2.4.5.4 Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης 
ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός 
αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της 
διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που 
συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και 
την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 
διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί 
οικονομικοί φορείς. 

 
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών48 
 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης 
των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

 
2.4.6.1 Η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το 

περιεχόμενο που ορίζεται στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 
2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων 
δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου 
οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 
2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας49. 

 
2.4.6.2 Η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον 

αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή 
διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης. 

 
2.4.6.3 Για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες 

εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από 
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 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
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 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
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 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 



Σελίδα 43 
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 
του ν. 4412/2016. 

 
2.4.6.4 Η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα για μέρος της 

συνολικής προμήθειας. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 
2.2.3.4.3 της παρούσας (περίπτωση γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου  73 του ν. 
4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και 
στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη 
ενώσεων.  
 

2.4.6.5 Η οποία είναι υπό αίρεση. 
 
2.4.6.6 Η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής τιμών 
 
2.4.6.7 Η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που 

ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους 
και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

 
2.4.6.8 Η μη συμπλήρωση και υποβολή του πίνακα της τεχνικής προσφοράς 

που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της με την δομή του εν λόγω υποδείγματος 
 



Σελίδα 44 
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

 

3.1.1 Αποσφράγιση προσφορών50 
 

3.1.1.1 Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, από την Επιτροπή Διενέργειας / 
Επιτροπή Αξιολόγησης (ΕΔ/Α) κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα 
εξής στάδια: 

 
  3.1.1.1.1 Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» την 07 Νοε 18 και ώρα 09:00. 
 

Κατά την αποσφράγιση, μονογράφονται από τα μέλη του  
αρμόδιου όργανου όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η 
τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Αναλυτικά η διαδικασία όπως περιγράφεται στη συνέχεια 

 
  3.1.1.1.2 Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική 

Προσφορά», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή με ειδική 
πρόσκληση / ενημέρωση και μόνο για τους συμμετέχοντες των οποίων τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής και η τεχνική προσφορα έχουν γίνει αποδεκτά. 

 
  3.1.1.1.3 Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά 

κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.  
 

3.1.1.1.4   Αποσφράγιση του φακέλου του προσωρινού αναδόχου 
με τα επικαιροποιημένα  δικαιολογητικά  κατακύρωσης σύμφωνα με την παράγραφο 3.3. 
της παρούσας. 

  
3.1.1.2 Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε 

προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές 
και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε 
προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.  

 

Η ειδοποίηση εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής είναι 
υποχρεωτική, ενώ η συμμετοχή / παρουσία των οικονομικών φορέων δυνητική 
κατά την κρίση τους.  

 
3.1.1.3 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να 

συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή 
να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα 
με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

 
Ειδικότερα κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να 
συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη 
προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την 
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 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και Αριθμ. Π1/2390/16.10.2013 Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) (Β΄2677).  



Σελίδα 45 
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής διακήρυξης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή 
συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει 
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 
Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις 

πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, 
ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και 
σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, 
λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των 
εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενο 
τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που 
εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (A' 74), 
μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των 
εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με 
νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, 
κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση 
ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους της διακήρυξης, αλλά μόνο τη 
διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, εγγράφων ή δικαιολογητικών που 
έχουν ήδη υποβληθεί. 

 
Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να 

διευκρινίσουν, μέσα σε επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής 
πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, 
αν περιέχει ασάφειες ήσσονος σημασίας ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα 
τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να 
θεραπευθούν.  

 
Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της 

προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη 
συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές.  

 
Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση 

των οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου 
οικονομικού φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. 

 
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
 

3.1.2.1 Μετά την αποσφράγιση των φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής / 
προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων 
οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. Ειδικότερα: 
 

3.1.2.1.1 Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν 
προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του 
ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου.  

 
3.1.2.1.2 Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει 

στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και κανονικά. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με 
τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών 
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών 



Σελίδα 46 
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(Παράρτημα Ι του παρόντος) και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα 
πληρούν τα ανωτέρω.  

 
3.1.2.1.3 Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α (παράγραφος 3.1.2.1.1) και 

β (παράγραφος 3.1.2.1.2) στάδια, δηλαδή, για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών 
συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό και να 
εκδίδεται μία απόφαση σύμφωνα με τις προβλέψεις της παραγράφου 4 του άρθρου 100 
του ν.4412/16. Το πρακτικό υποβάλλεται από το ως άνω όργανο μόνο στην αναθέτουσα 
αρχή, προκειμένου η τελευταία με σχετική απόφασή της να κοινοποιήσει τα αποτελέσματα 
στους συμμετέχοντες και ταυτόχρονα να ορίσει στην ειδική πρόσκλησή της, την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.  

 
3.1.2.1.4 Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα 

οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών 
στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται 
στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα 
προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ (παρ. 3.1.2.1.1) και β΄ (3.1.2.1.2) οι φάκελοι της 
οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή 
μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία 
σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

 
3.1.2.1.5 Η Επιτροπή Διενέργειας / Αξιολόγησης προβαίνει στην 

αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές 
προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους 
και τις απαιτήσεις της παρούσας (κανονικά) και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την 
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω 
όργανο, στην αναθέτουσα αρχή  προς έγκριση και λήψη σχετικής απόφασης. 

 
3.1.2.1.5 Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε 

σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή51 απαιτεί από τους 
οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά 
τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 
και 89 ν. 4412/2016.  

 
3.1.2.1.6 Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα 

αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 
ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και 
παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές52.   
 

3.1.2.1.7 Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια 
απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω 
σταδίων  («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική 
Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες, με μέσο που 
έχουν κοινοποιήσει στην ΑΑ.  
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 Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
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 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
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 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Κατά της ανωτέρω αποφάσεως χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 
127 του Ν.4412/16. 

 
3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης53 - Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης 

 

3.2.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί τον 
προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), να 
υποβάλει εντός προθεσμίας, που καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης και δεν μπορεί 
να είναι μικρότερη των δέκα (10)54 ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα 
νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στις 
παραγράφους από 2.2.9.1.1 έως 2.2.9.1.7  της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή 
και σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης 
σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο. 
 
3.2.2 Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό 
ανάδοχο»), σε έντυπη μορφή εντός της τεθείσας από την ΑΑ, ημερομηνίας. Όταν 
υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν υπογραφή, κατά τα προβλεπόμενα.  
 
3.2.3 Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, η ΕΔ/Α προς επιβεβαίωση της 
παραλαβής τους επιδίδει σχετική απόδειξη παραλαβής σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να 
γίνει η κατακύρωση. 
 
3.2.4 Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει 
εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, ειδοποίησής του.  
 
3.2.5 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία 
κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  
 
3.2.6 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
 
3.2.7 Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
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 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
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 Δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών (παραγρ. 1, του 
ως άνω άρθρου 103 του ν. 4412/2016). Η εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή από τον 
προσωρινό ανάδοχο επίκαιρων αποδεικτικών μέσων' η Α.Α. δύναται, αν στις ειδικές διατάξεις που 
διέπουν την έκδοση των δικαιολογητικών δεν προβλέπεται χρόνος ισχύος τους, να θέσει με τη 
διακήρυξη συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, σε σχέση με την ημερομηνία της διακήρυξης, εντός του 
οποίου θα πρέπει να εκδίδονται πχ. ενός μηνός 
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3.2.7.1 Κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι, τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν με το ΤΕΥΔ, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
  
3.2.7.2 Δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα 

απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή  
 
3.2.7.3 Από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και 

εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με 
τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της 
παρούσας,  
 
3.2.8 Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 
μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το 
ΤΕΥΔ ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και 
μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του55 (εφόσον είχε υποβληθεί). 
 
3.2.9 Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι 
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.8 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  
 
3.2.10 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 
σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο 
αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 
κατακύρωση της σύμβασης, είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας, είτε για την απόρριψη 
της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου, είτε για λοιπές ενέργειες σύμφωνα με το 
άρθρο 106 του ν.4412/16. 
 
3.2.11 Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης 
της Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 
 
3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

 
3.3.1 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με 
αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των 
προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με 
το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο 
τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.  
 
3.3.2 Η εν λόγω απόφαση αναφέρει υποχρεωτικά την προθεσμία για την αναστολή της 
σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4. 
 
3.3.3 Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της 
σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 
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 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 
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 3.3.3.1 Άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων 
στην παράγραφο 3.4. της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της 
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών. 

 
3.3.3.2 Κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, 

εφόσον ο τελευταίος υποβάλει επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 
2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων 
μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. 

 
3.3.4 Μετά την άπρακτη πάροδο των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην 
παράγραφο 3.4. της παρούσας βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και 
δικαστικής προστασίας και των αποφάσεων αναστολών επί αυτών, ο προσωρινός 
ανάδοχος υποβάλει επικαιροποιημένα τα σχετικά κατά περίπτωση δικαιολογητικά στις 
παραγράφους 2.2.9.2.1 έως 2.2.9.18 μετά από σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας 
αρχής θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες. Η 
αποστολή της σχετικής πρόσκλησης, η υποβολή και η αποσφράγιση των 
επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατακύρωσης των παραγράφων 2.2.9.2.1 έως 
2.2.9.18 της παρούσας γίνεται στις προκαθορισμένες ημερομηνίες, από τον οικονομικό 
φορέα στην ΑΑ σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της προσφοράς 
τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον Ν.4250/14. 
Τα επικαιροποιημένα δικαιολογητικά ελέγχονται από την ΕΔ/Α και εφόσον διαπιστωθεί ότι 
δεν έχουν εκλείψει οι προϋποθέσεις συμμετοχής και τα κριτήρια επιλογής σύμφωνα με την 
παρούσα,  η Επιτροπή συντάσσει σχετικό πρακτικό για τον έλεγχο των δικαιολογητικών 
και  την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο. Το ανωτέρω 
πρακτικό εγκρίνεται με σχετική απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. 
Η απόφαση έγκρισης του ανωτέρω πρακτικού και η απόφαση κατακύρωσης κοινοποιείται 
μέσω του προσφερότερου τρόπου στον προσωρινό ανάδοχο.    
Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της  απόφασης κατακύρωσης, η 
Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού 
(σύμβασης) εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό (σύμβαση) έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
 
3.3.5 Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω 
συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια 
διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  
 
 3.4 Προσφυγές 

 
3.4.1 Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί συγκεκριμένη 
σύμβαση του Ν.4412/2016 και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από 
εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει ένσταση  
ενώπιον της ΑΑ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά 
του.  
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3.4.2 Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων 
(60.000) ευρώ των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση 
ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) 
ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορέα.  
 
3.4.3 Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το 
ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της 
προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της 
υποβολής των προσφορών. 
 
3.4.4 Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν.4412/16, εντός προθεσμίας δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά 
μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11 του ν.4412/16.  
 
3.4.5 Στην περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η 
αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών.  
 
3.4.6 Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της 
ένστασης.  
 
3.4.7 Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 
ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό 
(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο 
έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει 
δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.  
 
 
3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

 

3.5.1 Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει 
αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 
106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. 
Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει 
μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει 
την επαναπροκύρηξής της, από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

 
3.5.2 Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του 

αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, 
και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη 
των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 29 ή 32, εφόσον, στην 
τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων αυτών. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

4.1 Εγγυήσεις   

 

Α.  ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

4.1.1 Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν την υπογραφή 
της σύμβασης.  
 
4.1.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να 
περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5.3.  
 
4.1.3 Το περιεχόμενό της εγγυητικής επιστολής πρέπει είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα 
που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα «VI» της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 

του ν. 4412/2016. 
 
4.1.4 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 
την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής 
έναντι του αναδόχου. 
 
4.1.5 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία 
συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει 
πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  
 
4.1.6 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
 
4.1.7 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί 
στην αξία του μέρους του τμήματος της προμήθειας που παραλήφθηκε οριστικά και 
επιστρέφεται, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της 
σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 
αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω 
εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 
  
4.1.8 Η διάρκεια ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης να είναι αορίστου 
χρόνου. 
 
Β.  ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
 

Ο Ανάδοχος θα παράσχει «Εγγύηση καλής λειτουργίας» για την αποκατάσταση των 
ελαττωμάτων που ανακύπτουν ή των ζημιών που προκαλούνται από δυσλειτουργία των 
αγαθών κατά την περίοδο εγγύησης καλής λειτουργίας. Το ύψος της εγγύησης καλής 
λειτουργίας καθορίζεται σε 1% επί της καθαρής συμβατικής αξίας και επιστρέφεται με το 
πέρας της συγκεκριμένης χρονικής περιόδου για την οποία υποβάλλεται. 
 

 



Σελίδα 52 
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

4.2  Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία 

 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι 
της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  
 
4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς 
του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί 
με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 
στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Επιπρόσθετα υποχρεούται 
κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις 
υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β  και της παρ. 1 του άρθρου 12 του 
ν.2939/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

  
4.3.2 Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους 
του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης 
και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με την σχετική κείμενη εθνική και ενωσιακή 
νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου των Κανονισμών, ΚΥΑ, ΥΑ, εγκυκλίων, κ.λπ., όπως 
προσδιορίζονται (ενδεικτικά και μη δεσμευτικά) στην παράγραφο 1.4. της παρούσας. 
 
4.3.3 Ειδικότερα, προβλέπεται η παράδοση των υλικών / ειδών, σύμφωνα με τις 
τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της παρούσας. 
 
4.3.4 Οι προαναφερθείσες τεχνικές προδιαγραφές αφορούν στις ελάχιστες επιθυμητές 
απαιτήσεις και δεν δεσμεύουν τον υποψήφιο σε περίπτωση που αυτός επιθυμεί την 
υποβολή προσφοράς για προϊόντα υψηλότερων ποιοτικών τεχχνικών χαρακτηριστικών 
/ επιδόσεων. Η εν λόγω προσφορά δεν θεωρείται εναλλακτική. 
 
4.3.5 Δέσμευση θα αποτελέσει μόνο τα αναφερόμενα στην κατακυρωτική απόφαση, η 
οποία θα συνταχθεί με βάση τα αποτελέσματα των ελέγχων και αξιολογήσεων των 
στοιχείων των φακέλων δικαιολογητικών ποιοτικής επιλογής και τεχνικών / 
οικονομικών προσφορών. 
 
4.3.6 Όταν οι προσφέροντες δεν θα παράγουν οι ίδιοι το τελικό προϊόν, σε δική τους 
επιχειρηματική μονάδα, να δηλώνουν την επιχειρηματική /-ές μονάδα / -ες, στην /στις 
οποία /-ες θα κατασκευασθούν τα προσφερόμενα προϊόντα και τον τόπο 
εγκατάστασής της / τους. Επίσης, να επισυνάψουν υποχρεωτικά στον φάκελο της 
Τεχνικής Προσφοράς υπεύθυνη δήλωση ότι η παραγωγή  του τελικού προϊόντος θα 
γίνει από την επιχείρηση στην οποία ανήκει ή η οποία εκμεταλλεύεται ολικά ή μερικά 
τη μονάδα παραγωγής / κατασκευής του τελικού προϊόντος και ότι ο νόμιμος 
εκπρόσωπος της επιχείρησης αυτής έχει αποδεχθεί έναντί τους την εκτέλεση της 
συγκεκριμένης προμήθειας, σε περίπτωση κατακύρωσης στον προμηθευτή υπέρ του 
οποίου έγινε η αποδοχή. 
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4.3.7 Ο ανάδοχος  υποχρεούται με μέριμνά του, σε συνεργασία με την Αναθέτουσα Αρχή 
/ Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής (ΕΠΠ), όπως προβεί στην κατάλληλη 
συσκευασία των προς παράδοση υλικών, για την αποθήκευση σε κατάλληλων υποδομές / 
εγκαταστάσεις του ΚΥΤ. Συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα ενημερωθεί για τις συνθήκες 
προσωρινής αποθήκευσης των υλικών που θα παραδόσει, προκειμένου να διαμορφώσει 
ανάλογα την συσκευασία των κατά την φάση της παράδοσης - παραλαβής. 
 

4.3.8 Ο προμηθευτής  με δικά του έξοδα θα παραδόσει τα υλικά εντός του αποθηκευτικού 
χώρου, στο χώρο τελικού προορισμού, όπως προσδιορίζεται στο Παράρτημα Ι του 
παρόντος. 
 
4.3.9 Ο προμηθευτής  οφείλει να ορίσει υπεύθυνο έργου και αναπληρωματικό, τα 
στοιχεία (ονοματεπώνυμο, καθήκοντα / θέση στην εταιρεία, ηλεκτρονική διεύθυνση και 
τηλέφωνο επικοινωνίας) των οποίων θα κοινοποιηθούν στην ΑΑ και αντίστοιχα θα 
γνωστοποιηθούν στην ΕΠΠ με την υπογραφή της σύμβασης, ο οποίος πρέπει αφενός να 
επιβλέπει την ορθή εξέλιξη της υλοποίησης της σύμβασης, αφετέρου να έρχεται σε επαφή 
με τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει. Ο υπεύθυνος 
έργου ή ο αναπληρωματικός θα πρέπει να είναι παρών στο χώρο παράδοσης / 
προσωρινής αποθήκευσης. Στο φάκελο της τεχνικής προσφοράς να υποβληθούν 
υποχρεωτικά στοιχεία για τον υπεύθυνο και τον αναπληρωματικό υπεύθυνο έργο κατά την 
εκτέλεση της σύμβασης. 
 
4.3.10 Η στρατιωτική Υπηρεσία, δεν έχει καμία δέσμευση προς τον προμηθευτή  για την 
παροχή οποιασδήποτε μορφής υπηρεσίας (π.χ. προσωπικό και μέσα εκφόρτωσης, κ.λπ.). 
 
4.3.11 Μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ’ αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή του τόπου 
παράδοσης που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση τον οποίο έγινε η κατακύρωση. 
Μπορεί να εγκριθεί μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή ή της ΑΑ, η αλλαγή 
της ή των εγκαταστάσεων κατά τα προβλεπόμενα στη παρούσα και μετά από κοινή 
συναίνεση. 
 
4.3.12 Με μέριμνα του προμηθευτή πρέπει να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις 
υγειονομικής συσκευασίας, ασφαλούς μεταφοράς και τοποθέτησης των ειδών 
(μεταφορά εντός καθαρών συσκευασιών). 
 
4.3.13 Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με κατάλληλα οχήματα για το σκοπό αυτό.  
 
4.3.14 Επίσης το αρμόδιο προσωπικό της Υπηρεσίας (επιτροπή παρακολούθησης και 
παραλαβής), με την προαιρετική παρουσία του αναδόχου ή του αντιπροσώπου του, 
υποχρεούται να λάβει συνολικά έως τρία (3) δείγματα και τρια (3) αντιδείγματα 
από τα προς παράδοση είδη (ανά ένα σε κάθε τμηματική παράδοση), τα οποία θα 
προσκομισθούν στο στρατιωτικό χημείο ή σε αντίστοιχο χημείο (όταν δεν υπάρχει 
στρατιωτικό), προς υποβολή εργαστηριακών ελέγχων για την πιστοποίηση των 
τεχνικών χαρακτηριστικών που προσδιορίζονται στο Παράρτημα Ι του παρόντος. 
 
4.3.14 Χρόνος παράδοσης υλικών 
 

4.3.14.1 Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει το υλικό μέσα στα 
χρονικά όρια και με τον τρόπο που ορίζει η σύμβαση, έως 3 τμηματικές παραδόσεις. Ο 
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συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται  υπό τις ακόλουθες 
σωρευτικές προϋποθέσεις: 

 
  4.3.14.1.1 Tηρούνται οι όροι της διάταξης του άρθρου 132. 
 
  4.3.14.1.2 Έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμοδίου 
συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον 
συμφωνεί ο προμηθευτής, είτε ύστερα από σχετικό αίτημα του προμηθευτή το οποίο 
υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του συμβατικού χρόνου . 

 
  4.3.14.1.3 Το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή 

μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
 

4.3.14.2 Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο 
χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στο συμβατικό χρόνο παράδοσης.  
 

4.3.14.3  Η απόφαση παράτασης εκδίδεται εντός ευλόγου χρονικού 
διαστήματος από την υποβολή του σχετικού αιτήματος του προμηθευτή.  
 

4.3.14.4  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης 
συνεπεία λόγων ανωτέρας βίας ή άλλων ιδιαιτέρως σοβαρών λόγων που καθιστούν 
αντικειμενικώς αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών, δεν 
επιβάλλονται κυρώσεις. Σε κάθε άλλη περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου 
παράδοσης, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 207  του 
ν.4412/16 και των αντίστοιχων όρων του παρόντος. 

 
4.3.14.5 Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί 

εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, 
χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο προμηθευτής κηρύσσεται έκπτωτος. 
 

4.3.14.6  Ο προμηθευτής υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που 
εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής των υλικών και την επιτροπή 
παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, τουλάχιστον 
πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 
 

4.3.14.7  Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής 
αυτών, ο προμηθευτής υποχρεούται να υποβάλει στην υπηρεσία αποδεικτικό, 
θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η ημερομηνία 
προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της 
οποίας προσκομίστηκε. 

 
4.3.15 Παραλαβή υλικών – Ποιοτικός και Ποσοτικός Έλεγχος στο Εσωτερικό 
 

4.3.15 .1  Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την Επιτροπή 
Παρακολούθησης και Παραλαβής (ΕΠΠ). 

 
4.3.15 .2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός 

και ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. 
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Η εν λόγω σύμβαση θα προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνει με τους παρακάτω 
τρόπους: 
 

4.3.15 .2.1 Με μακροσκοπική εξέταση. 
 
     Σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί της συνολικής 
παραληφθείσας ποσότητας. 
 

4.3.15 .2.2 Με χημική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση). 
 
  Στον προβλεπόμενο αριθμό δειγμάτων, όπως 

προσδιορίζεται στη συνέχεια του παρόντος, ελέγχοντας (συγκρίνοντας) την απόλυτη 
συμφωνία των προς παραλαβή υλικών, με τα εγγεκριμένα δείγματα της τεχνικής 
αξιολόγησης (παρ. 4.3.19.1.1.4.1 του παρόντος). 

 
4.3.15 .2.3 Με πρακτική δοκιμασία. 
 
  Κατά την κρίση της ΕΠΠ. 

 
4.3.15 .3  Η ΕΠΠ, συντάσσει εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού 

ελέγχου και δειγματοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά 
τα αποτελέσματα των ελέγχων της παραγράφου 4.3.15.2. 
 

4.3.15 .4 Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η ΕΠΠ δύναται: 
 

4.3.15 .4.1 Να παραλάβει τα υλικά. 
 
4.3.15 .4.2 Να παραλάβει τα υλικά με παρατηρήσεις λόγω 

αποκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
 
4.3.15 .4.3 Να απορρίψει τα υλικά. 

 
Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.  
 
4.3.15 .5  Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει τα υλικά με παρατηρήσεις, 

αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζουν αυτά από τους 
όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν τα 
υλικά είναι κατάλληλα ή όχι για τη χρήση που προορίζονται. Εφόσον κριθεί από την 
αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, ότι οι 
παρεκκλίσεις των υλικών δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά τους και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των 
υλικών, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον 
κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, 
ότι οι παρεκκλίσεις των υλικών επηρεάζουν την καταλληλότητά τους και δεν μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, τα υλικά μπορούν να απορριφθούν. 
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4.3.15 .6 Εάν τα υλικά απορρίπτονται από την ΕΠΠ λόγω παρεκκλίσεων 
που διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη 
λήψη και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους. 
 

4.3.15 .7  Στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής της περίπτωσης β΄ της 
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/16, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με 
έκπτωση επί της συμβατικής τιμής με βάση του ελέγχους που διενέργησε η 
πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα 
από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η 
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους 
προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο 
παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις 
προηγούμενες παραγράφους 4.3.15.4 και 4.3.15.5. 
 

4.3.15 .8 Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή 
παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα 
έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον 
τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η 
ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. 
Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου και 
εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου.  
 

4.3.15 .9  Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, 
πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους 
προμηθευτές. 

 
4.3.15 .10  Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να 

παραπέμπεται για επανεξέταση υλικό σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από 
την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το Δημόσιο 
και για τον προμηθευτή τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 4.3.15.7. 
 

4.3.15 .11  Αν ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εργαστηριακών 
εξετάσεων που διενεργήθηκαν κατά την παραλαβή από την πρωτοβάθμια ή τη 
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση 
των οικείων αντιδειγμάτων. Η κατ’ έφεση εξέταση γίνεται, ύστερα από έγγραφο της 
υπηρεσίας, σε εργαστήριο διαφορετικό από εκείνο που διενήργησε την αρχική 
εξέταση, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 214 του ν.4412/16. Ο 
προμηθευτής μπορεί να ζητήσει κατ’ έφεση εξέταση είτε η παραλαβή διενεργείται από 
πρωτοβάθμια είτε από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής. 
 

4.3.15 .12 Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από 
αυτό που διενήργησε τον αρχικό έλεγχο, η κατ’ έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό, αλλά με 
εξεταστή του Γενικού Χημείου του Κράτους ή άλλου φορέα. Ο προμηθευτής 
υποχρεούται να καταβάλει τα προβλεπόμενα για την περίπτωση τέλη. Το αίτημα του 
προμηθευτή για την κατ’ έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων 
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της αρχικής εξέτασης. κατ’ έφεση εξέταση μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα με 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήψη του πρωτοκόλλου της 
επιτροπής παραλαβής. 
 

4.3.15 .13 Κατά την κατ’ έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος του φορέα, 
υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής. Εάν κατά 
τη διενέργεια της κατ’ έφεση εξέτασης υπάρχει διαφωνία από τον εκπρόσωπο του 
φορέα ή τον προμηθευτή σε τεχνικό θέμα (όπως εφαρμοζόμενη μέθοδος εξέτασης 
χρήση οργάνων), αυτή διατυπώνεται με σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η δε 
υπόθεση παραπέμπεται στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο για γνωμάτευση.  

 
Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και 

τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Μετά το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης ο 
προμηθευτής δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή 
παραλαβής. 
 

4.3.15 .14  Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή 
εκμετάλλευση (χρήση) μόνο μετά την οριστική παραλαβή τους από τον φορέα. 

 
4.3.16 Χρόνος παράδοσης - παραλαβής υλικών 
 

4.3.16.1  Ο μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης παράδοσης των συμβατικών 
υλικών από τον προμηθευτή καθορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες με χρόνο έναρξης 
1ης τμηματικής παράδοσης εντός σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης και μέγιστο αριθμό τμηματικών παραδόσεων έως τρείς (3) 
(2η/60 και 3η/90 ημέρες). Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών 
πρωτοκόλλων παραλαβής πραγματοποιείται από την αρμόδια ΕΠΠ το αργότερο εντός 
4 εργάσιμων ημερών από παράδοσης στον χώρο τελικού προορισμού (πρωτόκολλο 
μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας) και εντός 2 εργάσιμων ημερών από 
λήψεως των αποτελεσμάτων χημικού / εργαστηριακού ελέγχου (πρωτόκολλο οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής). Ενωρίτερες παραδόσεις θα γίνονται αποδεκτές. 
 

4.3.16.2  Επειδή στην σύμβαση προβλέπεται, εκτός από μακροσκοπική 
εξέταση και χημικός / εργαστηριακός έλεγχος που διενεργείται από άλλα όργανα που 
δεν ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την 
ημερομηνία πραγματικής προσκόμισης του υλικού, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτόν το 
χρονικό διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση 
των αποτελεσμάτων του ελέγχου στην Επιτροπή. 

 
4.3.16.3  Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού 

πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την ΕΠΠ μέσα στον προαναφερθέντα χρόνο 
που σαφώς θα ορίζεται και στη σύμβαση, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε 
αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς 
τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το 
θεωρημένο από την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης 
τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο 
εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να 
πραγματοποιηθεί η πληρωμή του προμηθευτή. 
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4.3.16.4  Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και 
την πληρωμή του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την 
σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα 
μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από 
την σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και την παράγραφο 
4.3.15 του παρόντος και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.  

 
4.3.16.5 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από 

την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη 
των σχετικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.4412/16. 

 
4.3.16.6 Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή 

παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 

4.3.18 Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση 
 

4.3.18 .1  Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της 
συμβατικής ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με 
άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία 
που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η 
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 
του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και 
υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

 
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν 

μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

 
4.3.18 .2  Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την 

προσκόμιση ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί 
οριστικά. Στην περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την 
ποσότητα που απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την 
ημερομηνία της οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί 
να παραταθεί ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα 
πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί 
της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή 
και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα 
ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας 
αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

4.3.18 .3  Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον 
προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την 
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προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την 
καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 
 
4.3.19 Δείγματα – Δειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 
 

4.3.19.1  Τα δείγματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά την διενέργεια της 
συγκεκριμένης προμήθειας, υπάγονται στις παρακάτω κατηγορίες: 

 
4.3.19.1.1 Δείγματα οικονομικών φορέων 
 

4.3.19.1.1.1 Στην περίπτωση αυτή (κατηγορία β΄) 
υπάγονται τα δυο (2) δείγματα που απαιτούνται να καταθέτουν από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς μαζί με την αίτηση συμμετοχής / τεχνική 
προσφορά. 

 
4.3.19.1.1.2 Τα δείγματα της κατηγορίας β΄ πρέπει να 

είναι, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές. Τα δείγματα της κατηγορίας β΄ 
αξιολογούνται κατά το στάδιο αξιολόγησης της τεχνικής προσφοράς με μακροσκοπικό 
έλεγχο και πρακτική δοκιμασία. 

 
4.3.19.1.1.3 Κατά την αξιολόγηση των προσφορών 

από το αρμόδιο όργανο, τίθενται υπόψη του και τα σχετικά δείγματα  κατηγορίας β΄. 
Εφόσον για τη διενέργεια του ελέγχου από το αρμόδιο όργανο είναι απαραίτητη η 
αποσφράγιση του δείγματος, αυτή γίνεται ενώπιον ολομέλειας της ΕΔ/Α, μετά δε τον 
έλεγχο, γίνεται επανασφράγιση του δείγματος.  

 
4.3.19.1.1.4 Η έγκριση των δειγμάτων γίνεται από το 

αρμόδιο για την τεχνική αξιολόγηση των προσφορών όργανο, ως εξής: 
 

4.3.19.1.1.4.1 Των δειγμάτων (κατηγορία 
β΄) που καταθέτουν οι οικονομικοί φορείς κατά τη διενέργεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, μετά την κατακύρωση της προμήθειας. 

 
4.3.19.1.1.4.2 Τα επίσημα δείγματα 

(κατηγορία γ΄) παραλαμβάνονται από την επιτροπή παραλαβής για να 
χρησιμοποιηθούν κατά το στάδιο των ελέγχων και επιστρέφονται μετά το πέρας της 
παραλαβής των υλικών, εφόσον, λόγω της φύσης τους, δεν καταστρέφονται κατά την 
διαδικασία των ελέγχων. 

 
4.3.19.1.2 Δείγματα προμηθευτών από τα προς παραλαβή 

συμβατικά υλικά 
Στην κατηγορία αυτή (κατηγορία γ΄) υπάγονται τα 

δείγματα που λαμβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής προς δειγματισμό των 
υλικών που παραδίδουν οι προμηθευτές σε εκτέλεση της σύμβασης . 

 
4.3.19.2  Κάθε δείγμα, ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού, 

πρέπει να είναι σε ποσότητα ή μέγεθος απόλυτα επαρκές για την σχετική χημική 
(εργαστηριακή), μακροσκοπική εξέταση και την πρακτική δοκιμασία. Η ποσότητα των 
δειγμάτων (δείγμα – αντίδειγμα) για τη διενέργεια δειγματοληψίας της συγκεκριμένης 
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σύμβασης ορίζονται σε συνολικά έως τρια (3) και τρια (3) αντίστοιχα (από ένα ανά 
τμηματική παράδοση). 
 

4.3.19.3 Τα δείγματα που λαμβάνει η ΕΠΠ κατά την διαδικασία ελέγχου των 
προς παραλαβή συμβατικών υλικών, τα οποία λαμβάνονται ως προαναφέρθηκε, πλην 
όμως, το ένα απ’ αυτά αποστέλλεται απευθείας από την επιτροπή για εργαστηριακή 
εξέταση ή χρησιμοποιείται για πρακτική δοκιμασία. 
 

4.3.19.4 Η επιστροφή των δειγμάτων γίνεται ως εξής: 
 

4.3.19.4.1 Στους οικονομικούς φορείς στους οποίους δεν 
κατακυρώθηκε ή δεν ανατέθηκε η προμήθεια, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή 
ολικώς, κατά τη διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την 
ημερομηνία της ανακοίνωσης της σχετικής κατακύρωσης ή ανάθεσης, με μέριμνα και 
ευθύνη τούτων και μετά από σχετικό αίτημά τους. 

 
4.3.19.4.2 Στους προμηθευτές στους οποίους έγινε η 

κατακύρωση ή ανάθεση, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά την 
διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επιστροφή τους από 
την επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή, με 
μέριμνα και ευθύνη τούτων και μετά από σχετικό αίτημά τους. 
 

4.3.19.5  Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων που λαμβάνονται από τις 
επιτροπές παραλαβής, βαρύνει τους προμηθευτές και δεν καταβάλλεται. 
 

4.3.19.6  Οι προβλεπόμενοι από το παρόν και την σύμβαση εργαστηριακοί 
έλεγχοι, διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια της αναθέτουσας αρχής (Χημείο 
Στρατού - ΧΗΣ) ή του Γ.Χ.Κ. ή οποιουδήποτε άλλου εργαστήριου του δημοσίου τομέα, 
όπως αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα με τη φύση 
του προς προμήθεια υλικού και τη μορφή του ελέγχου. Αν δεν μπορούν να 
εφαρμοστούν τα ανωτέρω, οι εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται από διαπιστευμένα 
εργαστήρια του ιδιωτικού τομέα. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και κατά τη 
διαδικασία των εργαστηριακών ελέγχων της κατ’ έφεσιν εξέτασης. 
 

4.3.19.7  Το κόστος για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται 
κατά την εκτέλεση της σύμβασης βαρύνει τον προμηθευτή. 

 
4.3.20 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 
 

4.3.20.1  Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας για τα προς παραλαβή 
συμβατικά υλικά ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής αυτών. 

 
4.3.20.2 Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος 

ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας . Επίσης, οφείλει 
κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη 
συντήρηση και να αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη ή αστοχίας προέρχεται λόγω 
κατασκευής, παραλαμβάνοντας το υλικό από την έδρα της εταιρείας του, το οποίο θα 
έχει αποσταλεί από την αρμόδια Υπηρεσία και την αποκατάσταση της βλάβης / ζημιάς, 
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εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που θα συμφωνηθεί από κοινού και σε καμία 
περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών. 

 
4.3.20.3  Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών 

υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής  (ΕΠΠ), 
προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα 
προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο 
ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του 
αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο 
αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

 
4.3.20.4  Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου 

της εγγυημένης λειτουργίας η ΕΠΠ συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της 
εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου 
στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του 
αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση 
της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 72  του ν.4412/16. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 
4.3.20.5 Επισημαίνεται ότι, βλάβες, φθορές ή δυσλειτουργίες που εμφανώς 

προέκυψαν από κακή ή μη επιμελημένη χρήση, δεν καλύπτονται από την 
αναφερόμενη στο παρόν εγγύηση. 
 
4.3.31  Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που 
προβλέπονται από τον Καν. 1048/2014 και 1049/2014, καθώς και του Οδηγού Εφαρμογής 
Μέτρων Ενημέρωσης και Δημοσιότητας Εθνικών Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου 
Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Ελληνική Δημοκρατία / 
Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης / Αύγουστος 2017 καθόσον το παρόν έργο 
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης.    
   

4.4 Υπεργολαβία 

 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες 
λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος / τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η 
τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από 
υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της 
εκτέλεσης της σύμβασης τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβο χωρίς την έγκριση της 
ΑΑ. 
 
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει 
στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους 
εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, 
εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να 
γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω 
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σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.56. Σε 
περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της 
σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην 
Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των 
τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα 
γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 
 
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά 
μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, 
το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 
υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή 
τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  
 
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί 
ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 
5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  
 
4.4.4 Σε περίπτωση υπεργολαβίας σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 του Ν. 4412/2016 η 
αναθέτουσα αρχή επαληθεύει  υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3 της παρούσας κατά την ανάθεση της σύμβασης με το ΤΕΥΔ. Όταν οι 
υπεργολάβοι παρουσιάζονται μετά την ανάθεση της σύμβασης, κατά  την υπογραφή της, 
προσκομίζουν τα αποδεικτικά μέσα κατά περίπτωση των παραγράφων 2.2.9.2.1 έως 
2.2.9.2.17 της παρούσας αντί του ΤΕΥΔ.  

4.4.5 Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί υποχρεωτικά από τον ανάδοχο να αντικαταστήσει έναν 
υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού του. 
 
4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

 

4.5.1 Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου 57 58. 
 
4.5.2 Συγκεκριμένα, οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης και πάντα ύστερα από γνωμοδότηση59 του αρμοδίου οργάνου, σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 

                                                           
56

 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
57

 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016 
58

 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση 
αυτή και εφόσον πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να 
περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της 
σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι 
ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, 
καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες 
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. 
άρθρο 132 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016). 
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 4.5.2.1 Όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, 
προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της 
σύμβασης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να 
ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να 
μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης. 
 
 4.5.2.2 Για τις συμπληρωματικές προμήθειες από τον αρχικό προμηθευτή, οι 
οποίες κατέστησαν αναγκαίες και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική σύμβαση, εφόσον η 
αλλαγή προμηθευτή: 
 
   4.5.2.2.1 Δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, 
π.χ. απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, 
υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με τη διαδικασία σύναψης της αρχικής 
σύμβασης, και 
 
   4.5.2.2.2 Θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική 
επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή. Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής 
δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε 
περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. Οι 
επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής της 
κείμενης νομοθεσίας (άρθρα 3 έως 221 του Ν.4412/16). 

 
4.5.2.3 Όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 
4.5.2.3.1 Η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων 

που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή [π.χ. αλλαγή 
τόπου παράδοσης συμβατικού αντικειμένου (παρεχόμενων υπηρεσιών)]. 

 
4.5.2.3.2 Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 

σύμβασης. 
 

4.5.2.3.3 Οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% 
της αξίας της αρχικής σύμβασης.  

 
  4.5.2.4  Όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο ανατέθηκε 
αρχικά η σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή, συνεπεία: 
 
    4.5.2.4.1 Ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, σύμφωνης 
με την περίπτωση της παρ. 4.5.2.1. 
 
    4.5.2.4.2 Ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω 
εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της απορρόφησης, της 
συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή 
πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια 
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    Ν4412/16, Άρθρο 201, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22  παρ. 34του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227 Α΄/ 
06-12-2016) 
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ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται 
άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της 
εφαρμογής του Βιβλίου Ι του Ν.4412/16 ή 
 
    4.5.2.4.3 Περίπτωσης που η αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει τις 
υποχρεώσεις του κύριου αναδόχου έναντι των υπεργολάβων του και εφόσον η 
δυνατότητα αυτή προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 131 του 
Ν.4412/16, 

  
 4.5.2.5 Όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι 
ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 
 
4.5.3 Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των περιπτώσεων 
1.α. έως 1.δ. της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, οι συμβάσεις μπορεί να 
τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με το 
Ν.4412/16, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων 
τιμών: 
 

4.5.3.1 Των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/16 
 
4.5.3.2 Του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις 

συμβάσεις υπηρεσιών. 
 
Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης. 

Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής 
σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων. 

 
4.5.4 Η τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά την 
έννοια της παραγράφου 1.δ. του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, εφόσον καθιστά τη σύμ-
βαση ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. Σε 
κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 
4.5.4.1 Η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος 

της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή 
διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης 
προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 
4.5.4.2 Η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης 

υπέρ του προμηθευτή, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση. 
 

4.5.4.3 Η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης. 
 
4.5.4.4 Όταν νέος προμηθευτής υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί 

αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις ακόλουθες, συνεπεία: 
 

4.5.4.4.1 Ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, σύμφωνης 
με την περίπτωση 1.α. του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 
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4.5.4.4.2 Ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού προμηθευτή, 

λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της απορρόφησης, της 
συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προ πτωχευτικών ή 
πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται 
άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της 
εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας ή 

 
4.5.4.4.3 Περίπτωσης που η αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει τις 

υποχρεώσεις του κύριου προμηθευτή έναντι των υπεργολάβων του και εφόσον η 
δυνατότητα αυτή προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 131 του 
Ν.4412/16. 

 
4.5.5 Επισημαίνεται η υποχρέωση προέγκρισης κάθε τροποποίησης της σύμβασης 
(πριν την υπογραφή της τροποποίησης) από την ΥΑ σύμφωνα με τα άρθρα 8 και 46 παρ. 
3 της ΥΠΑΣΥΔ60. 

 
4.5.6 Απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τον Ν.4412/16, για 
τροποποιήσεις των διατάξεων μίας δημόσιας σύμβασης κατά τη διάρκειά τους, που είναι 
διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016. Ωστόσο, δεν απαιτείται τροποποίηση σε περίπτωση μεταβολής του 
συντελεστή  Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). 
 
4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης61 

 

4.6.1  Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, 
να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
 

4.6.1.1 Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της 
παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. Συγκεκριμένα σε περίπτωση που δεν υφίσταται πλέον η απαίτηση λόγω 
αλλαγής της υφιστάμενης κατάστασης μη δυνάμενης να προβλεφθεί από την ΑΑ, 
οφειλόμενη σε αστάθμητους παράγοντες (π.χ. παύση λειτουργίας ΚΥΤ λόγω αναστολής 
προσφυγικών ροών, μετακίνησή των μεταναστών σε πλωτά μέσα, μετακίνηση των 
μεταναστών στην Ηπειρωτική χώρα, επαναπατρισμός τους,  κτλ), είναι δυνατή η 
μονομερής λύση της σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή και με την προϋπόθεση ότι ο 
προμηθευτής ειδοποιήθηκε τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία παύσης.  

 
4.6.1.2 Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε 

μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα 
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

 
4.6.1.3 Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής 

παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, 

                                                           
60

 Υπ’ αριθ. 82350/03-08-2016 (ΦΕΚ 2451 Β/09-08-2016) Υπουργικής Απόφασης «Σύστημα Διαχείρισης και 
Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης 
(TAMEE/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (TEA/ISF) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020».  

61
 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο 
διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

5.1 Τρόπος πληρωμής  

 
5.1.1. Η πληρωμή θα γίνεται σε βάρος του λογαριασμού επενδύσεων που τηρείται στην 
ΤτΕ, στο όνομα του δικαιούχου της πληρωμής, μέσω ηλεκτρονικών εντολών (όπως 
αναφέρεται και στο σχέδιο της σύμβασης κατωτέρω), τμηματικά, όπως αναλύεται στην 
ακόλουθη παράγραφο υπ. αριθ. 5.1.4 της παρούσας και για τη συγκεκριμένη συμβατική 
αξία μετά την οριστική παραλαβή των συμβατικών ειδών.   
 
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της 
υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης και 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.4.4.4. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
 

5.1.2.1 Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής 
προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης 
υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως 
ισχύει). 

 
5.1.2.2  Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής 

προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (ΥΑ 1191 / ΦΕΚ Β΄ 969/ 22-3-2017) 

 
5.1.2.3 Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό 

τέλος χαρτοσήμου 0,0018% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,00036%. 
 

5.1.3 Κατά την πληρωμή, θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% επί του καθαρού 
ποσού, ήτοι επί του ποσού που προκύπτει όταν από την καθαρή συμβατική αξία των 
υπηρεσιών αφαιρέσουμε τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων σύμφωνα με τις 
διατάξεις του Ν.4172/2013 και θα χορηγείται σχετική βεβαίωση από την Υπηρεσία. 
 
5.1.4 Η πληρωμή του προμηθευτή  θα γίνει με την συγκέντρωση των κάτωθι 
δικαιολογητικών : 
 
 5.1.4.1 Τιμολόγιο του Αναδόχου. 
 
 5.1.4.2 Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την 
ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 
 

5.1.4.3  Δελτίο Αποστολής (εφόσον προβλέπεται) 
 

5.1.4.4  Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής 
Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

 
5.1.4.5 Ασφαλιστική ενημερότητα (κύριας και επικουρικής), για όλα τα 

ασφαλιστικά ταμεία που είχαν δηλωθεί κατά την κατάθεση της προσφοράς. Για την 
πληρότητα των ασφαλιστικών ενημεροτήτων ο πάροχος υπηρεσιών θα καταθέτει μαζί με 
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τις ενημερότητες και Υπεύθυνη Δήλωση με τα ασφαλιστικά ταμεία στα οποία καταβάλει 
ασφαλιστικές εισφορές. 

 
5.1.4.6   Πρωτόκολλα οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε 

περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, 
σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν.4412/16. 

 
5.1.4.7  Βεβαίωση του αριθμού ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του 

παρόχου υπηρεσιών. 
 
5.1.4.8  Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα (ΑΑ). 

 
5.1.5 Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω προθεσμία, 
η Υπηρεσία καθίσταται υπερήμερη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Ζ του Ν.4152/13 
περί καταπολέμησης των καθυστερήσεων πληρωμών στις  εμπορικές συναλλαγές. 
 
5.1.6 Επισημαίνεται ότι δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής που 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του προμηθευτή (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων 
δικαιολογητικών, παραλαβή των υπηρεσιών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις 
τεχνικές απαιτήσεις κ.λπ.). 
 
5.1.7 Η είσπραξη τυχόν απαιτήσεων πάσης φύσεως του Δημοσίου από την σύμβαση, 
γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του προμηθευτή ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή 
έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή με βάση της 
διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). 
 
5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

 

5.2.1  Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος62 από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις 
γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της 
σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 
 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει 
συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας 
προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία λόγω της φύσης του αντικειμένου της 
σύμβασης επιβάλλεται να είναι άμεση (εντός 24ωρου). Αν η προθεσμία που τεθεί με την 
ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος από 
την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  
 
5.2.2 O προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να 
υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
απ' αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από την κλήση του για την 
παροχή εξηγήσεων και μετά από την γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
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5.2.3 Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού 
χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το 
άρθρο 206 του ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της 
ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
 
5.2.4 Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα 
παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα 
επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο 
υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 
 
5.2.5 Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση - 
παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 
ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που 
παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν 
ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης – παράδοσης. 
 
5.2.6 Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται 
αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 
 
5.2.7 Tο ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται / συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 
προμηθευτή. 
 
5.2.8 Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να 
κηρύξει τον πάροχο υπηρεσιών έκπτωτο. 
 
5.2.9 Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή 
από την σύμβαση, εφόσον: 

 
5.2.9.1 Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα συμβατικά είδη δεν παραδόθηκαν 

με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
5.2.9.2  Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ως ενδεικτικά είναι:  

 
5.2.9.2.1 Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή  

των εργασιών  του καταστήματος του αναδόχου.    
 

5.2.9.2.2 Γενική ή μερική πυρκαγιά, στο κατάστημα ή στο 
κατάστημα ή στο εργοστάσιο του  αναδόχου που συνεπάγεται την διακοπή  των εργασιών 
τους. 

 
5.2.9.2.3 Πλημμύρα. 

 
5.2.9.2.4 Σεισμός. 

 
5.2.9.2.5 Πόλεμος / Τρομοκρατική ενέργεια. 

 
5.2.9.2.6 Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των 

μηχανημάτων, που πιστοποιείται από το αρμόδιο όργανο και υπό την προϋπόθεση ότι 
αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης. 
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5.2.9.2.7 Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών  (Διεθνούς  

Δικτύου). 
 

5.2.9.2.8 Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).  
 
5.2.10  Για την επιβολή των ανωτέρω ποινικών ρητρών λαμβάνεται υπόψη το πρωτόκολλο 
της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής και αναφορά / απόφαση 
συλλογικού οργάνου της ΑΑ. 
 
5.2.11 Σε περίπτωση διαφωνίας του προμηθευτή με τις επιβληθείσες κυρώσεις, αυτός 
μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της κείμενης 
νομοθεσίας. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται σύμφωνα με τη 
διάταξη αυτή προσβολή με άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή. 
 
5.2.12 Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, ο 
προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της 
Αναθέτουσας Αρχής από την μη ή την πλημμελή ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης και η 
Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται των νόμιμων δικαιωμάτων της για μελλοντικές ενέργειες.  
 
5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης63  

 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, 
δυνάμει των όρων  των παραγράφων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – 
Κυρώσεις),  4.3.16 (Χρόνος παραλαβής υλικών), 4.3.18 Απόρριψη συμβατικών 
υλικών και 6.4. (Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για 
λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που εκτελεί-
διοικεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 
ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το 
αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις 
περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/16 οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

 

6.1.1 Η παρακολούθηση64 της εκτέλεσης της σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα 
διενεργηθεί από την Aναθέτουσα Aρχή (ΑΑ).  
 
6.1.2 Η αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής (ΕΠΠ) του αντικειμένου 
της σύμβασης, θα συγκροτείται από την ΑΑ, κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη 
νομοθεσία.  
 
6.1.3 Η ΕΠΠ θα εισηγείται στην ΑΑ για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα 
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και 
ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της 
διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.   
 
6.1.4 Η αρμόδια υπηρεσία (ΑΑ) με απόφασή της θα ορίσει, για την παρακολούθηση της 
σύμβασης και τον εν γένει έλεγχο εκτέλεσης σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
παράγραφο 4.3.30.1, αρμόδια τριμελή επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής 
έργου, (ΕΠΠ) στην οποία θα συμμετέχει τουλάχιστον ένας (1) αξιωματικός ή οπλίτης 
Υλικού Πολέμου (ΥΠ) ή συναφούς ειδικότητας χειρισμού των συμβατικών ειδών, η 
οποία θα υποβάλλει εισηγήσεις – παρατηρήσεις  (προς την επιτροπή διένέργειας / 
επιτροπή αξιολόγησης της ΑΑ).  
Τα καθήκοντα της επιτροπής είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του 
αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους 
όρους της σύμβασης. Με εισήγηση της επιτροπής, η ΑΑ που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να 
απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση 
της σύμβασης. 
 
6.1.5 Ο Διοικητής του ΤΟΣΚΕΔΠ, σε συνεργασία με την ΕΠΠ θα μεριμνά για τον έλεγχο 
των παραδοτέων υλικών στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του ότι σύμφωνα με το άρθρο 2 
της υπ' αριθ. Φ/000/8/245258/Σ.37/07-03-2016 (ΦΕΚ 630 Β) 
 
6.2  Διάρκεια σύμβασης65  

 

Η διάρκεια της σύμβασης, καθορίζεται στην παράγραφο 1.3.7. του παρόντος. 
 
6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

 

6.3.1 Ο τρόπος παραλαβής των υλικών, ο ποιοτικός και ποσοτικός έλεγχος των προς 
παραλαβή συμβατικών ειδών, καθορίζεται στις παραγράφους 4.3.15.,  4.3.16. και 4.3.19 
του παρόντος. 
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6.3.2 Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο με απόφασή του, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. 
 
6.3.3 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 
αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με 
την παράγραφο 6 του άρθρου 218 του ν. 4412/2016.  
 
6.3.4 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση 
όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη του συνόλου των σχετικών 
πρωτοκόλλων66.  
 
6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση67  

 

6.4.1 Όπως καθορίζεται στην παράγραφο 4.3.18. του παρόντος.  
 
6.4.2 Η αντικατάσταση γίνεται άμεσα εντός της διάρκειας της σύμβασης και των χρονικών 
προθεσμιών και λοιπών προβλέψεων των εδαφίων της παραγράφου 4.3 της παρούσας, ο 
δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 
και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 
 
6.4.3 Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που 
απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τέθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική 
διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 
6.5 Αναπροσαρμογή τιμής68  

 
Δεν προβλέπεται. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

                                                           
66

 Για τις υπηρεσίες καθαριότητας -φύλαξης πρβλ άρθρο 68 παρ. 5 εδ. β΄ του ν. 3863/2010 
67

 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016 
68

 Άρθρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016 

 Τχης (ΕΜ) Βασίλειος Αυγεράκης 
Ακριβές Αντίγραφο Υποδιοικητής 

  
  

Ανθστής (ΕΜ) Λεωνίδας Παπαδάκης  
Αξκός 4ου Γραφείου  



Σελίδα 73 
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 
Σύμβασης 

 
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

1.1 Συνοπτική Περιγραφή των προς προμήθεια ειδών. 
 

1.1.1 Συμβατικό αντικείμενο αποτελεί η προμήθεια 3.000 
κλινοσκεπασμάτων. 

 
1.1.2 Παραδοτέα δράσης στην έδρα της ΑΑ με τελικό προορισμό τις έδρες 

των ΚΥΤ Λέσβου, Χίου, Σάμου και Κω (σε ποσότητες που θα προσδιορισθούν επ ακριβώς 
στη σύμβαση). 

 
1.1.3 Η ΑΑ σε συνεργασία με το ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π. το οποίο διευθύνει και 

συντονίζει τη λειτουργία του συγκεκριμένου Κ.Υ.Τ. αναλαμβάνει την ευθύνη προσωρινής 
αποθήκευση των ειδών. Η περαιτέρω διάθεση / χορήγηση θα υλοποιηθεί με νεώτερη 
εντολή από το ΚΕΣΟΔΠ. 

 
1.1.4 Ο προμηθευτής σύμφωνα με την παράγραφο 4.3.19 του παρόντος, 

οφείλει να ορίσει υπεύθυνο έργου και αναπληρωματικό ο οποίος πρέπει αφενός να 
επιβλέπει την ορθή λειτουργία, αφετέρου να έρχεται σε επαφή με τα αρμόδια όργανα της 
Υπηρεσίας για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει. Ο υπεύθυνος έργου ή ο 
αναπληρωματικός θα πρέπει να είναι παρών στο χώρο παράδοσης των ειδών. 
   

1.2 Οργανωτική δομή της ΑΑ. 
 

1.2.1 Τα Τοπικά Συντονιστικά Κέντρα Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης 
(ΤΟ.Σ.ΚΕ.Δ.Π.): 

 
1.2.1.1 Διευθύνουν και συντονίζουν, σε συνεργασία με την 

Υπηρεσία Ασύλου και την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής, τις κατά τόπους λοιπές δημόσιες 
υπηρεσίες και αρχές, κοινωνικούς φορείς και ΜΚΟ, που επικουρούν τη λειτουργία των 
τοπικών Κ.Υ.Τ. και Ανοικτών Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας προσφύγων 
και μεταναστών, αποκλειστικά σε ό,τι αφορά στη μεταφορά, διαμονή, σίτιση και 
υγειονομική περίθαλψη των προσφύγων και μεταναστών. Προς τούτο, τα στελέχη τους 

  862 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ 
  ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
  4Ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
  24 Οκτ 18 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗ ΔΓΗ 
Φ.600/76/3460/Σ.764 
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μπορούν να προβαίνουν σε κάθε αναγκαία ενέργεια, εντός του πλαισίου του νόμου και 
σύμφωνα με τις διαταγές της Ιεραρχίας του ΓΕΣ. 

 
1.2.1.2 Αναφέρουν ιεραρχικά, κατά τα προβλεπόμενα, 

ενημερώνοντας παράλληλα το ΚΕ.Σ.Ο.Δ.Π., επί θεμάτων που προκύπτουν από τις 
προσφυγικές και μεταναστευτικές ροές στις περιοχές όπου λειτουργούν. 

 
1.2.1.3 Αποκαθιστούν άμεσα επαφή ενημερώνοντας το ΓΕΣ/Γ1 

(ΔΥΔΜ)/4α για τα στοιχεία επικοινωνίας με τον επικεφαλής του Τμήματος Εφοδιασμού – 
Σίτισης. 

 
1.2.2 Η 862 ΑΒΕΤ η οποία ενεργεί και ως φορέας υλοποίησης είναι 

υπεύθυνη για την υλοποίηση της διαδικασίας σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης 
προμήθειας σε συνεργασία με το ΓΕΣ. 
  

2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

2.1 Περιγραφή των αναγκών της ΑΑ  
 

Με την συγκεκριμένη προμήθεια θα καλυφθεί μέρος των συνολικών αναγκών 
των ΚΥΤ Ανατολικού Αιγαίου. 

   
2.2 Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς - Προηγούμενη εμπλοκή 

υποψηφίων  
 

Προηγήθηκε έρευνα αγοράς. 
 

2.3 Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης  
 

  Η με Α.Π. 1697 / Φ.27 / 18 – 12 – 2017 Συμφωνία Επιδότησης Δράσης 
«Παροχή υπηρεσιών σίτισης και καθαριότητας στα Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης 
(Κ.Υ.Τ.) στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και κάλυψη των λειτουργικών εξόδων τους». 

 
2.4 Τεκμηρίωση σκοπιμότητας / υποδιαίρεσης ή μη της σύμβασης σε 

τμήματα 
 

Δεν απαιτείται η υποδιαίρεση της σύμβασης σε τμήματα. 
 

3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

3.1 Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές  
 
   3.1.1 Βασικά χαρακτηριστικά 
  

3.1.1.1    Να είναι πρόσφατης παραγωγής (τουλάχιστον 2ετίας) και 
αμεταχείριστα. 

  
3.1.1.2    Να είναι κατασκευασμένο από ακρυλικό 100% ή και 

σύμμεικτο με δεύτερο υλικό πολυεστέρα σε ποσοστό 8-10%max, από μη ανακυκλωμένο 
υλικό ενώ η βαφή θα είναι από ανεξίτηλο χρώμα. 
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3.1.1.3   Το ύφασμα να είναι ελαφρύ, μαλακό, παχύ, σχηματίζει 

ομοιόμορφη φέλπα (πέλος), πολύ καλή θερμική αντοχή και σταθερότητα διαστάσεων, και 
να μην πιάνει μούχλα και μικροοργανισμούς. Επίσης, να είναι ανθεκτικό κατά την 
αποθήκευση, καθώς επίσης ανθεκτικό στις συχνές πλύσεις και στο ηλιακό φως.  

 
 3.1.2 Αντοχές χρωματισμού  

 
 3.1.2.1  Στο ηλιακό φως : min 5 (ISO 105-B01) 

 
 3.1.2.2  Στην πλύση : min 4 – 5 (ISO 105-C10) 

 
 3.1.2.3  Στον ιδρώτα : min 4 (ISO 105-Ε04) 

 
 3.1.2.4  Στην ξηρή τριβή : min 4 (ISO 105-X12) 

 
 3.1.2.5  Στην υγρή τριβή : min 3 (ISO 105-X12)  

 
 3.1.2.6 Αντίσταση στο pilling. Το ύφασμα της κουβέρτας να έχει 

αντίσταση στο pilling ≥ 3-4 όταν ελέγχεται στις 18.000 στροφές, σύμφωνα με το EN ISO 
12945-1.  

 
3.1.3 Άλλες απαιτήσεις υπνόσακου και φροντίδας αυτού 

 
3.1.3.1   Βάρος: 550 gr/m2 min (ανοχή -3%) . 
 
3.1.3.2   Διαστάσεις (ελάχιστες): 200x150 cm (ανοχή -3%). 
  
3.1.3.3   Σταθερότητα διαστάσεων ± 2,5% 
 
3.1.3.4   Θερμοκρασία πλύσης: 35 – 40 οC.  

 
3.1.3.4  Στέγνωμα φυγόκεντρο στους 40 οC 

 
3.2 Υποχρεωτική η συμπλήρωση και υποβολή του φύλλου συμμόρφωσης 

(ΦΣ) που επισυνάπτεται στο υπόδειγμα της τεχνικής προσφοράς του Παραρτήματος «IV» 
της παρούσας. Το ΦΣ αποτελεί υπεύθυνη δήλωση / βεβαίωση αποδοχής εκ μέρους του 
υποψηφίου, του συνόλου των απαιτήσεων / τεχνικών προδιαγραφών της παραγράφου 
3.1. του παρόντος. 

 
3.3  Η μεθοδολογία υλοποίησης της σύμβασης και οι τρόποι διασφάλισής 

της καθορίζονται στις συγκεκριμένες παραγράφους της παρούσας διακήρυξης. 
 
3.4 Διάρκεια σύμβασης - Χρόνοι παράδοσης  
 

‘Όπως αναφέρονται στην παράγραφο 6.2 της παρούσας  διακήρυξης. 
 

3.5 Υπεργολαβία  
 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.4 της παρούσας διακήρυξης. 
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3.6 Τόπος υλοποίησης (παράδοσης υλικών) της προμήθειας   

 
Στην έδρα της ΑΑ.  
 

3.7 Παραδοτέα - Διαδικασία Παραλαβής / Παρακολούθησης  
 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.3 της παρούσας. 
 

3.8 Εκπαίδευση προσωπικού  
 

Δεν απαιτείται. 
 

3.9 Εγγυήσεις  
 

Εγγύηση συμμετοχής (δεν απαιτείται) και εγγυήσεις καλής εκτέλεσης / καλής 
λειτουργίας, σύμφωνα με τις προβλέψεις των παρ. 2.2.2 και 4.1 της παρούσας διακήρυξης 
αντίστοιχα. 

 
3.10 Προαιρέσεις 
 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.3.6 της παρούσας. 
 

3.11 Παρατάσεις  
 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 6.2 της παρούσας. 
 

3.12 Τροποποίηση Σύμβασης    
 

Τροποποίηση σύμβασης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.5 της 
παρούσας. 
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1. Χρηματοδότηση  
 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.2.2 της παρούσας. 
 

2. Εκτιμώμενη αξία σύμβασης  
 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 1.3.5 της παρούσας. 
 
3. Τιμές αναφοράς 
 

Δεν υφίστανται τιμές αναφοράς για τα προς προμήθεια είδη συγκεκριμένων 
προδιαγραφών. 

 
4. Φ.Π.Α. – Κρατήσεις - δικαιώματα τρίτων - επιβαρύνσεις 

 
Όπως αναφέρεται στις παραγράφους 1.3.5, 2.4.4.4 και 5.1 της παρούσας και 

τις αντίστοιχες υποσημειώσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

 

Όπως αναφέρεται στην παράγραφο 4.3 της παρούσας και στο σχέδιο σύμβασης του 
Παραρτήματος VII του Τεύχους Διακήρυξης. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Τχης (ΕΜ) Βασίλειος Αυγεράκης 
Ακριβές Αντίγραφο Υποδιοικητής 

  
  

Ανθστής (ΕΜ) Λεωνίδας Παπαδάκης  
Αξκός 4ου Γραφείου  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΤΕΥΔ  

 
1. Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β 3698/16-11-2016 η 158/2016 Απόφαση της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Έγκριση του 
"Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης" (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 
4412/2016 (Α΄ 147), για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των 
οδηγιών». 

 
2. Με την εν λόγω απόφαση εγκρίνεται η έκδοση Τυποποιημένου Εντύπου 

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 4412/2016, όπως αυτό 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Α αυτής, για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης, 
της οποίας η συνολική προϋπολογισθείσα αξία είναι κατώτερη από τα όρια των 
περιπτώσεων (α), (β) και (γ) του άρθρου 5 και των περιπτ. (α) και (β) του άρθρου 235 του 
Ν. 4412/2016. 

 

3. Το ΤΕΥΔ ισχύει υποχρεωτικά για δημόσιες συμβάσεις και διαγωνισμούς 
μελετών του Βιβλίου Ι του Ν. 4412/2016, η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων, 
σύμφωνα με το άρθρο 120, λαμβάνει χώρα 20 ημέρες μετά τη θέση σε ισχύ της παρούσας 
απόφασης.  

 

4. Οι αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου II του Ν. 4412/2016 δύνανται να 
χρησιμοποιούν το ΤΕΥΔ για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων, η συνολική 
προϋπολογισθείσα αξία των οποίων είναι κατώτερη από τα όρια των περιπτ. (α) και (β) 
του άρθρου 235 του Ν. 4412/2016. 

 

5. Χρήσιμοι σύνδεσμοι www.eaadhsy.gr (για την συμπλήρωση του ΤΕΥΔ) 
 

5.1 Μπορείτε να "κατεβάσετε" το ΤΕΥΔ σε επεξεργάσιμη μορφή (.doc). 
 
5.2 Δείτε την κατευθυντήρια οδηγία 23 της Αρχής, «Ειδικά θέματα 

συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του 
Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)». 
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http://www.et.gr/idocs-nph/search/pdfViewerForm.html?args=5C7QrtC22wFHp_31M9ESQXdtvSoClrL8JuopUuIixxPuFUDqazHcNeJInJ48_97uHrMts-zFzeyCiBSQOpYnTy36MacmUFCx2ppFvBej56Mmc8Qdb8ZfRJqZnsIAdk8Lv_e6czmhEembNmZCMxLMtZv8xBpkZGOcRVDhKb_f6sUg2xMzDPI7nkrqv5NjIFex
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#book_I
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#book_II
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#section_II_A_1_III
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A83%CE%97%CE%99%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-%CE%9A3%CE%95?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A83%CE%97%CE%99%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-%CE%9A3%CE%95?inline=true
https://diavgeia.gov.gr/doc/%CE%A83%CE%97%CE%99%CE%9F%CE%9E%CE%A4%CE%92-%CE%9A3%CE%95?inline=true
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: 862 ΑΒΕΤ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : ΓΕΣ/862 ΑΒΕΤ 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΜΥΚΟΝΟΥ & ΤΕΤΡΑΚΩΜΩΝ, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 18541 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΑΝΘΣΤΗΣ (ΕΜ) ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

- Τηλέφωνο: 2104826088 

- Ηλ. ταχυδρομείο: 862abet@army.gr  

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): army.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): Αντικείμενο της σύμβασης είναι η κάλυψη της επιτακτικής ανάγκης της προμήθειας τριών 

χιλιάδων (3.000) κλινοσκεπασμάτων με τον τεχνικό προσδιορισμό των ελάχιστων απαιτήσεων 

(τεχνική προδιαγραφή), όπως περιγράφονται στο Παράρτημα «Ι» της  διακήρυξης και CPV: 

39512000-4 (κλινοσκεπάσματα) 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Προμήθεια 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : Δεν υφίστανται 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): Υπ. 

αριθ. 12/2018 Διακήρυξη / Πρόσκληση 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 

οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [Χ] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
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περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 

κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

 

α) [……] 
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φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 



Σελίδα 84 
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας 

διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες 

Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, 

δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 

είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 

έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 

τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε 

ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

 δωροδοκία 

 απάτη 

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας 

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος 

του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του 

οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από 

τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω 

(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η 

οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το 

μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 

ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Εάν ναι, αναφέρετε: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 



Σελίδα 88 
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] 

 



Σελίδα 89 
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ; 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……] 

 



Σελίδα 90 
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του 

παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσεις  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό [] Ναι [] Όχι 



Σελίδα 91 
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

επαγγελματικό παράπτωμα; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

[.......................] 

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 

φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την 

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 



Σελίδα 92 
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

επιβεβαιώσει ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 

αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 

εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να 

του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 

αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 



Σελίδα 93 
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005: 

Απάντηση: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΛΟΓΩ ΤΟΥ 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[] Ναι [Χ] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[……] 



Σελίδα 94 
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή 

ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του 

Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 

επιλογής; 

[] Ναι [] Όχι 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  

[……][……][……] 

 

 



Σελίδα 95 
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών 

του οικονομικού φορέα για τον αριθμό 

οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης : 

και/ή, 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  

[……],[……][…]νόμισμα 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 

2) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά 

με τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν 

είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 

απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την 

ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε τις 

δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

 



Σελίδα 96 
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη . 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών 

και δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις 

ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις αγαθών 

του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει 

παράσχει τις ακόλουθες κυριότερες 

υπηρεσίες του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται 

στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή 

στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη):  

[…...........] 
Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 

    
 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές 

υπηρεσίες, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, 

ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να 

χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 

προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες 

για την εκτέλεση του έργου: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας της επιχείρησής του, είναι τα 

ακόλουθα:  

[……] 

4) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

δυναμικό του οικονομικού φορέα και ο 

αριθμός των διευθυντικών στελεχών του κατά 

τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό 

προσωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

5) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

[....……] 



Σελίδα 97 
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ποσοστό) της σύμβασης: 

6)Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τις 

απαιτούμενες περιγραφές και φωτογραφίες 

των προϊόντων που θα προμηθεύσει, τα οποία 

δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από 

πιστοποιητικά γνησιότητας· 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας 

δηλώνει περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

12) Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά 

που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα 

ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 

αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία 

βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα, και τα οποία 

ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 

αναφέρονται στη διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

 



Σελίδα 98 
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή 

τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας 

για άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά το σύστημα 

διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 

από ανεξάρτητους οργανισμούς που 

βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 

συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 

συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε 

ποια άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να 

προσκομιστούν όσον αφορά τα συστήματα ή 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

 



Σελίδα 99 
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – 

IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών 

ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 

αναφέρονται, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 

απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας 

αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει 

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το 

αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους 

σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 

δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Τχης (ΕΜ) Βασίλειος Αυγεράκης 
Ακριβές Αντίγραφο Υποδιοικητής 

  
  

Ανθστής (ΕΜ) Λεωνίδας Παπαδάκης  
Αξκός 4ου Γραφείου  



Σελίδα 100 
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς  

 
ΕΝΤΥΠΟ TEXNIKHΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 
 
      Τόπος, …….. Ημερομηνία ……………….. 
 
Α. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ  
 
Ο / Οι  υπογράφων /-οντες  ενεργούν /-ντες ως νόμιμος /-οι εκπρόσωπος /-οι  της /των 
Εταιρείας /-ιών: 
  
   

 
 

ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ 
 

 
1. Ότι η Εταιρεία / οι Εταιρείες μας, προκειμένου να διαμορφώσει /-ουν την Τεχνική 

Προσφορά της / τους για την υλοποίηση της Σύναψης Σύμβασης για την προμήθεια 3.000 
κλινοσκεπασμάτων προς κάλυψη απαιτήσεων διαμενόντων στα ΚΥΤ Ανατολικού Αιγαίου, 
μελέτησαν με προσοχή και έλαβαν υπόψη τους: 

 

 Την υπ’ αριθ 12/2018 Διακήρυξη / Πρόσκληση, με όλα τα σχετικά 
Παραρτήματά και τις Προσθήκες της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εγγράφων 
της σύμβασης και της εν λόγω διαδικασίας σύναψης. 

 

 Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισμό αυτό. 
 

2. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας έλαβε /-αν γνώση των όρων των προς παροχή 
υπηρεσιών και των τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται και αναλύονται στην 
Διακήρυξη και τους αποδέχεται ΡΗΤΑ και ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ στο σύνολό τους. 
  
 
Β. ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 
 

3. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις που αφορούν 
στα προς προμήθεια είδη / υλικά, στην μεταφορά και παράδοση αυτών στους 
συγκεκριμένους χώρους τελικού προορισμού, καθώς επίσης και την τήρηση όλων των 
προθεσμιών, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. 

  862 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ 
  ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
  4Ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
  24 Οκτ 18 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗ ΔΓΗ 
Φ.600/76/3460/Σ.764 

  



Σελίδα 101 
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
4. Αναλυτικά69: 

 

A/A 
ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 

ΜΕΡΟΥΣ Α 
ΠΑΡ/ΤΟΣ «Ι» 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ 
ΠΑΡ/ΣΕΙΣ 

    

    

    

 
 
 
Ο/ΟI  ΔΗΛΩΝ /-ΟΥΝΤΕΣ  
       Υπογραφή /-ες 
                και 
         Σφραγίδα /-ες  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           
69

  Συμπληρώνεται ο Πίνακας που ακολουθεί υποχρεωτικά για κάθε εδάφιο της παραγράφου 3.1. με τίτλο 
«Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές» του Μέρους Α του Παραρτήματος «Ι» (Περιγραφή Φυσικού 
Αντικειμένου της Σύμβασης) της Διακήρυξης / Πρόσκλησης με την αντίστοιχη αναγραφή ότι οι 
προσφερόμενες υπηρεσίες συμμορφώνονται ως προς τις απαιτήσεις με την αναγραφή του όρου 
«Συμφωνώ» ή μη συμμόρφωση με τον όρο «Δεν συμφωνώ». Στην δεύτερη περίπτωση και στη στήλη 
«ΠΑΡ/ΣΕΙΣ» αναλύονται υποχρεωτικά οι λόγοι μη συμμόρφωσης / αποκλίσεις από τις απαιτήσεις, οι 
οποίοι κατά την κρίση της ΕΔ/Α με πλήρη τεκμηρίωση δύναται να αποδεχθεί ή να απορρίψει. Η 
απόρριψη δεν απαιτεί αιτιολόγηση.  

 

 Τχης (ΕΜ) Βασίλειος Αυγεράκης 
Ακριβές Αντίγραφο Υποδιοικητής 

  
  

Ανθστής (ΕΜ) Λεωνίδας Παπαδάκης  
Αξκός 4ου Γραφείου  



Σελίδα 102 
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 
 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 
 
      Τόπος, …….. Ημερομηνία ……………….. 
 
Α. ΔΗΛΩΣΗ 
 
Ο / Οι  υπογράφων /-οντες  ενεργούν /-ντες ως νόμιμος /-οι εκπρόσωπος /-οι  της /των 
Εταιρείας /-ιών: 
  
   
 

 
ΔΗΛΩΝΟΥΜΕ 

 
 

1. Ότι η Εταιρεία / οι Εταιρείες μας, προκειμένου να διαμορφώσει /-ουν την Οικονομική 
Προσφορά της / τους για την υλοποίηση της προμήθειας 2.400 κλινοσκεπασμάτων 
μελέτησαν με προσοχή και έλαβαν υπόψη τους: 

 
 1.1 Την υπ’ αρίθμ 12/2018 Διακήρυξη / Πρόσκληση, με όλα τα σχετικά 

Παραρτήματά και τις Προσθήκες της που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των εγγράφων 
της σύμβασης και της εν λόγω διαδικασίας σύναψης  

 
1.2 Το σύνολο του θεσμικού πλαισίου που καλύπτει τον διαγωνισμό αυτό. 

 
2. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας έλαβε /-αν γνώση των όρων των προς παροχή 

υπηρεσιών και των τεχνικών προδιαγραφών που απαιτούνται και αναλύονται στην 
Διακήρυξη και τους αποδέχεται ΡΗΤΑ και ΑΝΕΠΙΦΥΛΑΚΤΑ στο σύνολό τους. 
 

3.  Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας αναγνωρίζουν ότι το τίμημα της προσφοράς μας 
περιλαμβάνει την κάλυψη του συνόλου των όρων και η προσφερόμενη τιμή (ΠΤ) είναι:  

 

…………,00  €, χωρίς ΦΠΑ 
 

4. Ότι η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας έλαβαν γνώση και συμπεριέλαβαν στην οικονομική 
προσφορά (προσφερόμενη τελική τιμή) κάθε κόστος για την κατασκευή / παραγωγή, την 

  862 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ 
  ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
  4Ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
  24 Οκτ 18 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ε» ΣΤΗ ΔΓΗ 
Φ.600/76/3460/Σ.764 

  



Σελίδα 103 
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

μεταφορά και παράδοση αυτών στους συγκεκριμένους χώρους τελικού προορισμού στις 
περιοχές ενδιαφέροντος, καθώς επίσης και την τήρηση όλων των προθεσμιών και 
εγγυήσεων, όπως αυτές ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. 
 

5. Στην προσφερόμενη τιμή περιλαμβάνεται το σύνολο των επιβαρύνσεων (μισθοί και 
επιδόματα προσωπικού, χρηματοοικονομικά έξοδα, προβλεπόμενοι φόροι, ασφάλιστρα, 
πάγια έξοδα, νόμιμες κρατήσεις και άλλες σχετικές δαπάνες) που βαρύνει τον προμηθευτή 
και θα πρέπει, ως εκ τούτου, να έχει συνυπολογιστεί στην προσφορά. 

 
6. Η Εταιρεία /οι Εταιρείες μας κατάρτισε /-αν την Οικονομική Προσφορά τους με βάση 

τα αναφερόμενα στις παραπάνω παραγράφους.  
 
  
 
Ο/ΟI  ΔΗΛΩΝ /-ΟΥΝΤΕΣ  
 
 
 
Υπογραφή /-ες 
         και 
  Σφραγίδα /-ες  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 Τχης (ΕΜ) Βασίλειος Αυγεράκης 
Ακριβές Αντίγραφο Υποδιοικητής 

  
  

Ανθστής (ΕΜ) Λεωνίδας Παπαδάκης  
Αξκός 4ου Γραφείου  



Σελίδα 104 
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ / ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

(ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 
 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ 
ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε./ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ 
ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ70)  
Ημερομηνία έκδοσης    …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος 
Φορέα71)................................(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)72......... 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ73. 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 
ποσού των ευρώ…………………………………………..74υπέρ του:  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ........................,  
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 
(Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ 
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την συμμετοχή 
του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 
Διακήρυξη/Πρόσκληση/Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ........................., για την 
ανάδειξη παρόχου υπηρεσιών / για την ανάθεση / καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..75 / 
της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) 
........................ Διακήρυξη/Πρόσκληση /........................... της (Αναθέτουσας Αρχής). 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 
καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

                                                           
70

 Αναγράφεται ο φορέας έκδοσης της εγγυητικής σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν.4412/16. 
71 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης 
72

 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης 
73

 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ 
74

 Όπως ανωτέρω υποσημείωση  
75 Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία 

υπογράφεται η σχετική σύμβαση 
 

  862 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ 
  ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
  4Ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
  24 Οκτ 18 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «ΣΤ» ΣΤΗ ΔΓΗ 
Φ.600/76/3460/Σ.764 
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βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....….    ημέρες από την απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (όπως προβλέπεται στις παρ. 2.2.2 και 4.1 της 
πρόσκλησης) 
ή  
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση 
εγγυοδοσίας μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε76 

 
 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 
 
 
 

 Ο Διοικητής της Αναθέτουσας Αρχής εξουσιοδοτείται όπως προβεί σε ανάλογη 
διαμόρφωση του συγκεκριμένης Προσθήκης αναλόγως των θεσμικών κειμένων περί 
προμηθειών και παροχής υπηρεσιών στο δημόσιο τομέα. 
 
 
 
 
. 
 

 
. 
 
. 
 
 
 
 
 
 

                                                           
76 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν 

στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση 
του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης 
δήλωσης στην εγγυητική επιστολή 

 Τχης (ΕΜ) Βασίλειος Αυγεράκης 
Ακριβές Αντίγραφο Υποδιοικητής 

  
  

Ανθστής (ΕΜ) Λεωνίδας Παπαδάκης  
Αξκός 4ου Γραφείου  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII – Σχέδιο Σύμβασης  

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. 12/2018 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 3.000 ΚΛΙΝΟΣΚΕΠΑΣΜΑΤΩΝ 

 

 

 

 

Ε Ξ Ω Φ Υ Λ Λ Ο 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  862 ΑΠΟΘΗΚΗ ΒΑΣΕΩΣ 
  ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
  4Ο ΓΡΑΦΕΙΟ 
  24 Οκτ 18 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Ζ» ΣΤΗ ΔΓΗ 
Φ.600/76/3460/Σ.764 
 

  

 

ΕΜΒΛΗΜΑ 

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ 
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……… (μήνας) ……. (έτος) 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ   

ΑΡΘΡΟ 1 ….. 

ΟΡΙΣΜΟΙ  

ΑΡΘΡΟ 2  

ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ  

ΑΡΘΡΟ 3  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 4  

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 5  

ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ  

ΑΡΘΡΟ 6  

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ  

ΑΡΘΡΟ 7  

ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ  

ΑΡΘΡΟ 8  

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ 
ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

 

ΑΡΘΡΟ 9  

ΧΡΟΝΟΣ και ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 10  

ΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 11  

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  

ΑΡΘΡΟ 12  

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΛΟΙΠΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 13  

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  

ΑΡΘΡΟ 14  

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

ΑΡΘΡΟ 15  

ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 16  

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ  

ΑΡΘΡΟ 17  

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ  
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ΑΡΘΡΟ 18  

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ  

ΑΡΘΡΟ 19  

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ  

ΑΡΘΡΟ 20  

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 21  

ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 22  

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 23  

ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ  

ΑΡΘΡΟ 24  

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ  

ΑΡΘΡΟ 25  

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ  

ΑΡΘΡΟ 26  

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ  

ΑΡΘΡΟ 27  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 28  

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  

ΑΡΘΡΟ 29  

ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ  
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 

Η σύναψη της παρούσας σύμβασης, πραγματοποιείται σύμφωνα με το Ν.4412/16, 
τους όρους της 12/2018 διακήρυξης / πρόσκλησης και συμπληρωματικά τον Αστικό 
Κώδικα.  

 
Τα άρθρα και οι ορισμοί που ακολουθούν, διατυπώνουν τους όρους και 

προϋποθέσεις προμήθειας που απαιτούνται από την Αναθέτουσα Αρχή.  
 

 Η τελική διαμόρφωση του κειμένου της σύμβασης θα γίνει από την Αναθέτουσα 
Αρχή, μετά την ανάδειξη μειοδότη και προσωρινό ανάδοχο με βάση την  τεχνικοοικονομική  
προσφορά, τους όρους και τις προϋποθέσεις της διακήρυξης / πρόσκλησης και τις 
προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας.  
 

Σήμερα την ………………… 201….., ημέρα της εβδομάδος ……………… στο 
γραφείο του Διοικητή της ….. προσήλθαν ο Διευθυντής της ……….. ως εκπρόσωπος του 
Ελληνικού Δημοσίου Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, ………. (στο εξής «Αναθέτουσα Αρχή») 
σύμφωνα με την με αριθ. Φ.092/8/66625/Σ.15516/29-09-2017 (ΦΕΚ 3495 Β΄/05-10-2017) 
εντολής και ο κ. ................................................ ως νόμιμος εκπρόσωπος 
τ………………………………. με επωνυμία…………………… έδρα…………………. 
ΑΦΜ………………….. σύμφωνα με το .....................έγγραφο (αναγράφεται το έγγραφο 
βάσει του οποίου εξουσιοδοτείται ο υπογράφων για την υπογραφή της σύμβασης) (στο 
εξής «Ανάδοχος») και αφού έλαβαν υπόψη τους τα: 
 

α.  Την ……………………………………απόφαση  με την οποία κατακυρώθηκαν, 
τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού ……………… (που καταχωρήθηκε στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με 
ΑΔΑΜ:………..). 

 
β. Την προσφορά του Αναδόχου που υποβληθεί κατά το μέρος που δεν έρχεται 

σε αντίθεση με την παρούσα. 
 
 

συμφωνούν στην υπογραφή της σύμβασης………, όπως παρακάτω: 
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ΑΡΘΡΟ 1  
ΟΡΙΣΜΟΙ 

 
1. Γενικά 

 
 Όπως προσδιορίζονται στην Δημοσίευση υπ. αριθ. ……. 

   
  Για τις ανάγκες της παρούσης κοινά αποδεκτοί ορισμοί αποτελούν μόνο οι 
αναφερόμενοι στα θεσμικά κείμενα (Κανονισμοί ΕΕ, Εθνικοί / Ενωσιακοί Νόμοι, ΠΔ, ΚΥΑ, 
ΥΑ, Εγκύκλιοι), όπως αναφέρονται στην παράγραφο 1.4 και 2.1.4.10 της διακήρυξης.  
  

2. Η ερμηνεία της παρούσας σύμβασης θα υπόκειται στις πιο κάτω πρόνοιες: 
 

α. Λέξεις στον ενικό, θεωρούνται ότι σημασιολογικά συμπεριλαμβάνουν 
και τον αντίστοιχο όρο στον πληθυντικό και αντίθετα. 

 
β. Λέξεις αρσενικού γένους, συμπεριλαμβάνουν και το θηλυκό και το 

ουδέτερο. 
 
γ. Η λέξη «περιέχω» με όλες τις πιθανές κλίσεις, θα ερμηνεύεται σαν να 

ακολουθείται πάντα, από τις λέξεις «χωρίς περιορισμό», εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά 
στη σύμβαση. 

 
δ. Αναφορές σε πρόσωπα, περιλαμβάνουν φυσικά και νομικά πρόσωπα 

(που διέπονται από δημόσιο ή ιδιωτικό νόμο) ή κοινοπραξίες φυσικών ή / και νομικών 
προσώπων. 

ε. Αναφορές σε οποιοδήποτε νόμο, ρύθμιση, κανονισμό, ή άλλο 
συναφές, θα ερμηνεύονται σαν αναφορές στο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή άλλο συναφές 
όπως αυτό έχει τροποποιηθεί από οποιοδήποτε επακόλουθο νόμο, ρύθμιση, κανονισμό ή 
άλλο συναφές επακόλουθο της τροποποίησης. 

 
στ. Οι τίτλοι / επικεφαλίδες, συμπεριλαμβάνονται στη συμφωνία πλαίσιο, 

για διευκόλυνση των αναφορών μόνο και δεν έχουν στόχο να επηρεάσουν την ερμηνεία 
της συμφωνίας πλαίσιο με κανένα τρόπο. 

 
ζ. Αναφορές σε οποιοδήποτε Άρθρο ή Παράρτημα ή Προσθήκη χωρίς 

περαιτέρω χαρακτηρισμό, θα ερμηνεύονται ως αναφορές στο Άρθρο ή Παράρτημα ή 
Προσθήκη της συμφωνίας πλαίσιο, με την αντίστοιχη αρίθμηση. 

 
η. Αναφορά σε Άρθρο ή Παράρτημα ή Προσθήκη αποτελεί αναφορά στο 

σύνολο του, εκτός εάν καθορίζεται διαφορετικά. 
 
θ. Στη περίπτωση οιασδήποτε σύγκρουσης ανάμεσα στα Άρθρα ή τα 

Παραρτήματα ή τις Προσθήκες της σύμβασης, τα Άρθρα θα υπερισχύουν έναντι των 
Παραρτημάτων ή των Προσθηκών. 

 
ι. Συμπληρωματικά, ισχύουν οι ορισμοί όπως προσδιορίζονται στο 

Ν.4412/16. 
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ΑΡΘΡΟ 2 
ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 
Όπως αναφέρονται στην εισαγωγή του κειμένου της σύμβασης και η …. ΑΔΤΕ 

(Σχηματισμός –Αγοραστής στην ζώνη ευθύνης του οποίου βρίσκεται το συγκεκριμένο 
ΚΥΤ) 

 
ΑΡΘΡΟ 3 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

Η σύμβαση, αποτελείται από το κυρίως κείμενο και τα Παραρτήματα «Α» έως «Γ», 
όπως αναλύονται στο τέλος του κυρίου μέρους. 
 

ΑΡΘΡΟ 4 
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 
1. Σκοπός της σύμβασης, είναι να καθορίσει τους όρους / υποχρεώσεις, 

σύμφωνα με τους οποίους ο προμηθευτής θα προμηθεύσει στον Αγοραστή (άρθρο 2), 
συγκεκριμένα είδη (3.000 κλινοσκεπάσματα). 

 
2. Τα προσφερόμενα είδη / υλικά θα βρίσκονται σε πλήρη συμφωνία με τις 

τεχνικές προδιαγραφές και τους λοιπούς όρους της διακήρυξης που αποτελούν το 
Παράρτημα «Α» της παρούσας, καθώς και την τεχνική – οικονομική προσφορά του 
αναδόχου (Παραρτήματα «Β» και «Γ» της παρούσας αντίστοιχα). 

 
ΑΡΘΡΟ 5 

ΑΓΟΡΑΣΤΕΣ 
 

Η Αγοραστής  που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας, είναι εξουσιοδοτημένος 
να υποβάλλει Παραγγελία υπό τους όρους αυτής της σύμβασης, σύμφωνα με όσα 
ορίζονται στα άρθρα 9 και 16 της παρούσας. 

 
ΑΡΘΡΟ 6 

ΕΝΑΡΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
 

 1 Η διάρκεια της σύμβασης άρχεται από την υπογραφή της, μέχρι την 
ολοκλήρωση των παραδόσεων των συμβατικών ειδών. 
 

2 Η σύμβαση (αρχική συμπεριλαμβανομένου τυχόν τροποποίησης /-σεων) 
θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν συντρέχουν οι εξής προϋποθέσεις: 
 
  2.1 Παραδόθηκε ολόκληρη η ποσότητα ή, σε περίπτωση διαιρετού υλικού, 
η ποσότητα που παραδόθηκε υπολείπεται της συμβατικής, κατά μέρος που κρίνεται ως 
ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει η καταληκτική ημερομηνία για την 
περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στην διακήρυξη.  
 
  2.2 Παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά τα υλικά που 
παραδόθηκαν. 
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  2.3 Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού 
προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή εκπτώσεις και 
 

2.4 Εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
(2) συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα  
από την σύμβαση και εκδόθηκαν τελεσίδικες αποφάσεις επί επιβολής ποινικών ρητρών ή 
επί διαδικασίας δικαστικής επίλυσης διαφορών. 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΑΞΙΑ 

 
1 Η αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των …………….. € 

συμπεριλαμβανομένου αναλογούντος ΦΠΑ (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 
…………………). 

 
 2         Η  καθαρή τιμή του κλινοσκεπάσματος  καθορίζεται ως ακολούθως : 
…………….. € 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΥΛΙΚΩΝ – ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ 

 
1  Η παραλαβή των υλικών γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης και 

Παραλαβής (ΕΠΠ). 
 
2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής των υλικών διενεργείται ποιοτικός και 

ποσοτικός έλεγχος και καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί, ο προμηθευτής. Η εν 
λόγω σύμβαση θα προβλέπει ότι ο ποιοτικός έλεγχος θα γίνει με τους παρακάτω 
τρόπους: 
 

2.1 Με μακροσκοπική εξέταση. 
 
    Σε ποσοστό τουλάχιστον 10% επί της συνολικής 
παραληφθείσας ποσότητας. 
 

2.2 Με χημική εξέταση (εργαστηριακή εξέταση). 
 
 Στον προβλεπόμενο αριθμό δειγμάτων, όπως 

προσδιορίζεται στη συνέχεια της παρούσας, ελέγχοντας (συγκρίνοντας) την απόλυτη 
συμφωνία των προς παραλαβή υλικών, με τα εγγεκριμένα δείγματα της τεχνικής 
αξιολόγησης. 

 
2.3 Με πρακτική δοκιμασία. 
 
 Κατά την κρίση της ΕΠΠ. 

 
3  Η ΕΠΠ, συντάσσει εκτός από το πρωτόκολλο μακροσκοπικού ελέγχου και 

δειγματοληψίας και πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή απόρριψης μετά τα 
αποτελέσματα των ελέγχων της παραγράφου 4.3.15.2. 
 

4 Μετά την ολοκλήρωση της ως άνω διαδικασίας η ΕΠΠ δύναται: 
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4.1 Να παραλάβει τα υλικά. 
 
4.2 Να παραλάβει τα υλικά με παρατηρήσεις λόγω αποκλίσεων 

από τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
 
4.3 Να απορρίψει τα υλικά. 

 
Το κόστος διενέργειας των ανωτέρω ελέγχων επιβαρύνει τον προμηθευτή.  
 
5  Αν η επιτροπή παραλαβής παραλάβει τα υλικά με παρατηρήσεις, 

αναφέρει στο σχετικό πρωτόκολλο τις αποκλίσεις που παρουσιάζουν αυτά από τους 
όρους της σύμβασης και διατυπώνει αιτιολογημένα τη γνώμη της για το ζήτημα αν τα 
υλικά είναι κατάλληλα ή όχι για τη χρήση που προορίζονται. Εφόσον κριθεί από την 
αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση,  ότι οι 
παρεκκλίσεις των υλικών δεν επηρεάζουν την καταλληλότητά τους και μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των 
υλικών, με ή χωρίς έκπτωση επί της συμβατικής τιμής. Σε αντίθετη περίπτωση, εφόσον 
κριθεί από την αρμόδια κατά περίπτωση υπηρεσία του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, 
ότι οι παρεκκλίσεις των υλικών επηρεάζουν την καταλληλότητά τους και δεν μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν, με αιτιολογημένη απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα 
από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, τα υλικά μπορούν να απορριφθούν. 
 

6 Εάν τα υλικά απορρίπτονται από την ΕΠΠ λόγω παρεκκλίσεων που 
διαπιστώθηκαν κατά τον μακροσκοπικό έλεγχο, η επιτροπή δεν προβαίνει στη λήψη 
και αποστολή δειγμάτων και αντιδειγμάτων για άλλους περαιτέρω ελέγχους.  
 

7  Στη δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής της περίπτωσης β΄ της 
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/16, μπορούν να παραπέμπονται για 
επανεξέταση περιπτώσεις υλικών που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με 
έκπτωση επί της συμβατικής τιμής με βάση του ελέγχους που διενέργησε η 
πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Η παραπομπή κατά τα ανωτέρω γίνεται ύστερα 
από σχετικό αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα από την υπηρεσία. Η 
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής προβαίνει εκ νέου, σε όλους τους 
προβλεπόμενους από τη σύμβαση ελέγχους και συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο 
παραλαβής ή απόρριψης και ακολουθείται η διαδικασία που προβλέπεται στις 
προηγούμενες παραγράφους 4.3.15.4 και 4.3.15.5. 
 

8 Το αίτημα για επανεξέταση υλικού σε δευτεροβάθμια επιτροπή 
παραλαβής, υποβάλλεται από τον προμηθευτή, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία 
είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Τα 
έξοδα της δευτεροβάθμιας επιτροπής παραλαβής, βαρύνουν τον προμηθευτή, εφόσον 
τα είδη απορριφθούν οριστικά ή παραληφθούν με έκπτωση, ανεξάρτητα εάν η 
ανάθεση για επανεξέταση γίνεται μετά από αίτημα του προμηθευτή ή αυτεπάγγελτα. 
Τα έξοδα αυτά καταλογίζονται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου και 
εκπίπτουν από το ποσό πληρωμής του προμηθευτή ή εισπράττονται από την εγγύηση 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης ή με βεβαίωση μέσω του δημοσίου ταμείου.  
 



Σελίδα 114 
 Το παρόν έργο συγχρηματοδοτείται από 

το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Ισότητα, Αλληλεγγύη, Προστασία 

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

9  Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής, 
πρωτοβάθμιες ή δευτεροβάθμιες, κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους 
προμηθευτές. 

 
10  Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, μπορεί να 

παραπέμπεται για επανεξέταση υλικό σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής που 
συγκροτείται προς τούτο, ακόμη και στην περίπτωση που παραλήφθηκε οριστικά από 
την πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής. Στην περίπτωση αυτή ισχύουν για το Δημόσιο 
και για τον προμηθευτή τα αναφερόμενα στην παραπάνω παράγραφο 4.3.15.7. 
 

11  Αν ο προμηθευτής διαφωνεί με το αποτέλεσμα των εργαστηριακών 
εξετάσεων που διενεργήθηκαν κατά την παραλαβή από την πρωτοβάθμια ή τη 
δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορεί να ζητήσει εγγράφως εξέταση κατ’ έφεση 
των οικείων αντιδειγμάτων. Η κατ’ έφεση εξέταση γίνεται, ύστερα από έγγραφο της 
υπηρεσίας, σε εργαστήριο διαφορετικό από εκείνο που διενήργησε την αρχική 
εξέταση, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 214 του ν.4412/16. Ο 
προμηθευτής μπορεί να ζητήσει κατ’ έφεση εξέταση είτε η παραλαβή διενεργείται από 
πρωτοβάθμια είτε από δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής. 
 

12 Στην περίπτωση που δεν υπάρχει άλλο κατάλληλο εργαστήριο από αυτό 
που διενήργησε τον αρχικό έλεγχο, η κατ’ έφεση εξέταση γίνεται σε αυτό, αλλά με 
εξεταστή του Γενικού Χημείου του Κράτους ή άλλου φορέα. Ο προμηθευτής 
υποχρεούται να καταβάλει τα προβλεπόμενα για την περίπτωση τέλη. Το αίτημα του 
προμηθευτή για την κατ’ έφεση εξέταση πρέπει να υποβάλλεται μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων 
της αρχικής εξέτασης. κατ’ έφεση εξέταση μπορεί να γίνει και αυτεπάγγελτα με 
απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την λήψη του πρωτοκόλλου της 
επιτροπής παραλαβής. 
 

13 Κατά την κατ’ έφεση εξέταση παρίσταται εκπρόσωπος του φορέα, 
υποχρεωτικά δε καλείται να παραστεί, εφόσον το επιθυμεί ο προμηθευτής. Εάν κατά 
τη διενέργεια της κατ’ έφεση εξέτασης υπάρχει διαφωνία από τον εκπρόσωπο του 
φορέα ή τον προμηθευτή σε τεχνικό θέμα (όπως εφαρμοζόμενη μέθοδος εξέτασης 
χρήση οργάνων), αυτή διατυπώνεται με σαφήνεια σε σχετικό πρωτόκολλο, η  δε 
υπόθεση παραπέμπεται στο Ανώτατο Χημικό Συμβούλιο για γνωμάτευση.  
 

Το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και 
τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. Μετά το αποτέλεσμα της κατ’ έφεση εξέτασης ο 
προμηθευτής δεν μπορεί να ζητήσει παραπομπή σε δευτεροβάθμια επιτροπή 
παραλαβής. 
 

14  Τα υπό προμήθεια υλικά μπορούν να τεθούν σε επιχειρησιακή 
εκμετάλλευση (χρήση) μόνο μετά την οριστική παραλαβή τους από τον φορέα. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 
ΧΡΟΝΟΣ και ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ - ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ 

 
1  Ο μέγιστος χρόνος ολοκλήρωσης παράδοσης των συμβατικών υλικών 

από τον προμηθευτή καθορίζεται σε ενενήντα (90) ημέρες με χρόνο έναρξης 1ης 
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τμηματικής παράδοσης εντός σαράντα (40) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής 
της σύμβασης και μέγιστο αριθμό τμηματικών παραδόσεων έως τρείς (3) (2η/60 και 
3η/90 ημέρες). Η παραλαβή των υλικών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 
παραλαβής πραγματοποιείται από την αρμόδια ΕΠΠ το αργότερο εντός 4 εργάσιμων 
ημερών από παράδοσης στον χώρο τελικού προορισμού (πρωτόκολλο 
μακροσκοπικού ελέγχου και δειγματοληψίας) και εντός 2 εργάσιμων ημερών από 
λήψεως των αποτελεσμάτων χημικού / εργαστηριακού ελέγχου (πρωτόκολλο οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής). Ενωρίτερες παραδόσεις θα γίνονται αποδεκτές. 
 

2  Επειδή στην σύμβαση προβλέπεται, εκτός από μακροσκοπική εξέταση 
και χημικός / εργαστηριακός έλεγχος που διενεργείται από άλλα όργανα που δεν 
ανήκουν στον φορέα, ο συμβατικός χρόνος παραλαβής αρχίζει από την ημερομηνία 
πραγματικής προσκόμισης του υλικού, χωρίς να υπολογίζεται σε αυτόν το χρονικό 
διάστημα από την αποστολή των δειγμάτων για έλεγχο, μέχρι την κοινοποίηση των 
αποτελεσμάτων του ελέγχου στην Επιτροπή. 

 
3  Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν 

πραγματοποιηθεί από την ΕΠΠ μέσα στον προαναφερθέντα χρόνο που σαφώς θα 
ορίζεται και στη σύμβαση, θεωρείται ότι η παραλαβή συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με 
κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο σχετική 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από 
την υπηρεσία που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, 
σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του 
υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή 
του προμηθευτή. 

 
4  Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την 

πληρωμή του προμηθευτή, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση 
έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου 
οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της 
επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την 
σύμβαση χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 
παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και την παράγραφο 4.3.15 του 
παρόντος και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα.  

 
5 Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν από την 

ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των 
σχετικών πρωτοκόλλων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72  του ν.4412/16. 

 
6 Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, 

δεν λαμβάνεται υπόψη. 
 
7 Παράδοση στην έδρα της ΑΑ, των ακόλουθων ποσοτήτων: 
 
 7.1 1η Τμηματική Παράδοση, έως ….. …….. ….. : …….. τεμάχια. 
 
 7.2 2η Τμηματική Παράδοση, έως ….. …….. ….. : …….. τεμάχια. 
 
 7.3 3η Τμηματική Παράδοση, έως ….. …….. ….. : …….. τεμάχια. 
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ΑΡΘΡΟ 10 
ΔΕΙΓΜΑΤΑ – ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑ – ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 

 
1  Τα δείγματα που θα χρησιμοποιηθούν κατά την διενέργεια της 

συγκεκριμένης προμήθειας υπάγονται στην κατηγορία, δείγματα προμηθευτών από τα 
προς παραλαβή συμβατικά υλικά. 
 

Στην κατηγορία αυτή (κατηγορία γ΄) υπάγονται τα δείγματα που 
λαμβάνονται από τις επιτροπές παραλαβής προς δειγματισμό των υλικών που 
παραδίδουν οι προμηθευτές σε εκτέλεση της σύμβασης. 

 
2  Κάθε δείγμα, ανάλογα με τη φύση του προς προμήθεια υλικού, πρέπει να 

είναι σε ποσότητα ή μέγεθος απόλυτα επαρκές για την σχετική χημική (εργαστηριακή), 
μακροσκοπική εξέταση και την πρακτική δοκιμασία. Η ποσότητα των δειγμάτων 
(δείγμα – αντίδειγμα) για τη διενέργεια δειγματοληψίας της συγκεκριμένης σύμβασης 
ορίζονται σε συνολικά έως τρια (3) και τρια (3) αντίστοιχα (από ένα ανά τμηματική 
παράδοση). 
 

3 Τα δείγματα που λαμβάνει η ΕΠΠ κατά την διαδικασία ελέγχου των προς 
παραλαβή συμβατικών υλικών, τα οποία λαμβάνονται ως προαναφέρθηκε, πλην όμως, 
το ένα απ’ αυτά αποστέλλεται απευθείας από την επιτροπή για εργαστηριακή εξέταση 
ή χρησιμοποιείται για πρακτική δοκιμασία. 
 

4 Η επιστροφή των δειγμάτων στον προμηθευτή στον οποίο έγινε η 
κατακύρωση ή ανάθεση, αν δεν καταστράφηκαν, μερικώς ή ολικώς, κατά την 
διαδικασία των ελέγχων, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την επιστροφή τους από 
την επιτροπή παραλαβής και εφόσον έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή, με 
μέριμνα και ευθύνη τούτων και μετά από σχετικό αίτημά τους. 
 

5  Η αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων που λαμβάνονται από τις 
επιτροπές παραλαβής, βαρύνει τους προμηθευτές και δεν καταβάλλεται.  
 

6  Οι προβλεπόμενοι από το παρόν και την σύμβαση εργαστηριακοί έλεγχοι, 
διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια της αναθέτουσας αρχής (Χημείο Στρατού 
- ΧΗΣ) ή του Γ.Χ.Κ. ή οποιουδήποτε άλλου εργαστήριου του δημοσίου τομέα, όπως 
αυτός οριοθετείται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις, ανάλογα με τη φύση του 
προς προμήθεια υλικού και τη μορφή του ελέγχου. Αν δεν μπορούν να εφαρμοστούν 
τα ανωτέρω, οι εργαστηριακοί έλεγχοι διενεργούνται από διαπιστευμένα εργαστήρια 
του ιδιωτικού τομέα. Η ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται και κατά τη διαδικασία των 
εργαστηριακών ελέγχων της κατ’ έφεσιν εξέτασης. 
 

7  Το κόστος για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που διενεργούνται κατά 
την εκτέλεση της σύμβασης βαρύνει τον προμηθευτή 

 
ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
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1  Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας για τα προς παραλαβή συμβατικά 
υλικά ορίζεται σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αυτών. 

 
2 Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας, ο ανάδοχος ευθύνεται για 

την καλή λειτουργία του αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο 
της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην προβλεπόμενη συντήρηση και να 
αποκαταστήσει οποιαδήποτε βλάβη ή αστοχίας προέρχεται λόγω κατασκευής, 
παραλαμβάνοντας το υλικό από την έδρα της εταιρείας του, το οποίο θα έχει 
αποσταλεί από την αρμόδια Υπηρεσία και την αποκατάσταση της βλάβης / ζημιάς, 
εντός εύλογου χρονικού διαστήματος που θα συμφωνηθεί από κοινού και σε καμία 
περίπτωση δεν θα υπερβαίνει τον αρχικό συμβατικό χρόνο παράδοσης των υλικών . 

 
3  Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων 

του αναδόχου η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής (ΕΠΠ), προβαίνει στον 
απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα στην 
σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 
σχετικά πρακτικά. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές 
του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την 
έκπτωση του αναδόχου. 

 
4  Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της 

εγγυημένης λειτουργίας η ΕΠΠ συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της 
εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου 
στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του 
αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή μερική κατάπτωση 
της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 72  του ν.4412/16. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο . 

 
5 Επισημαίνεται ότι, βλάβες, φθορές ή δυσλειτουργίες που εμφανώς 

προέκυψαν από κακή ή μη επιμελημένη χρήση, δεν καλύπτονται από την 
αναφερόμενη στο παρόν εγγύηση. 
 

6 Ο Ανάδοχος υποχρεούται, να λαμβάνει όλα τα μέτρα πληροφόρησης που 
προβλέπονται από τον Καν. 1048/2014 και 1049/2014, καθώς και του Οδηγού Εφαρμογής 
Μέτρων Ενημέρωσης και Δημοσιότητας Εθνικών Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου 
Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, Ελληνική Δημοκρατία / 
Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης / Αύγουστος 2017 καθόσον το παρόν έργο 
χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, 
Μετανάστευσης και Ένταξης.    

 
ΑΡΘΡΟ 12 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΛΟΙΠΩΝ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΩΝ 
 

1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους 
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν 
θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Επιπρόσθετα 
υποχρεούται κατά την υπογραφή της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να 
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τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του άρθρου 4β  και της παρ. 1 του 
άρθρου 12 του ν.2939/2001 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

  
2 Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους 

υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την 
εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους, σύμφωνα με την σχετική κείμενη 
εθνική και ενωσιακή νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένου των Κανονισμών, ΚΥΑ, ΥΑ, 
εγκυκλίων, κ.λπ., όπως προσδιορίζονται (ενδεικτικά και μη δεσμευτικά) στην παράγραφο 
1.4. της διακήρυξης. 
 

3 Ειδικότερα, προβλέπεται η παράδοση των υλικών / ειδών, σύμφωνα με 
τις τεχνικές προδιαγραφές του Παραρτήματος Ι της διακήρυξης. 
  
 4 Ο ανάδοχος  υποχρεούται με μέριμνά του, σε συνεργασία με την 
Αναθέτουσα Αρχή / Επιτροπή Παρακολούθησης Παραλαβής (ΕΠΠ), όπως προβεί στην 
κατάλληλη συσκευασία των προς παράδοση υλικών, για την αποθήκευση σε κατάλληλων 
υποδομές / εγκαταστάσεις του ΚΥΤ. Συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα ενημερωθεί για τις 
συνθήκες προσωρινής αποθήκευσης των υλικών που θα παραδόσει, προκειμένου να 
διαμορφώσει ανάλογα την συσκευασία των κατά την φάση της παράδοσης - παραλαβής. 
 

5 Ο προμηθευτής  με δικά του έξοδα θα παραδόσει τα υλικά εντός του 
αποθηκευτικού χώρου, στο χώρο τελικού προορισμού, όπως προσδιορίζεται στο 
Παράρτημα Ι του παρόντος. 
  

6 Ο προμηθευτής  ορίζει ως υπεύθυνο έργου  
 

6.1 ………………………….. (ονοματεπώνυμο, καθήκοντα / θέση στην 
εταιρεία, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας) κύριος 

 
6.1 ………………………….. (ονοματεπώνυμο, καθήκοντα / θέση στην 

εταιρεία, ηλεκτρονική διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας) αναπληρωματικός 
 
ο οποίος πρέπει αφενός να επιβλέπει την ορθή εξέλιξη της υλοποίησης της 

σύμβασης, αφετέρου να έρχεται σε επαφή με τα αρμόδια όργανα της Υπηρεσίας για 
οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει. Ο υπεύθυνος έργου ή ο αναπληρωματικός θα πρέπει 
να είναι παρών στο χώρο παράδοσης / προσωρινής αποθήκευσης. 
 

7 Η στρατιωτική Υπηρεσία, δεν έχει καμία δέσμευση προς τον προμηθευτή  για 
την παροχή οποιασδήποτε μορφής υπηρεσίας (π.χ. προσωπικό και μέσα εκφόρτωσης, 
κ.λπ.). 
 

8 Μετά τη σύναψη της σύμβασης, κατ’ αρχήν δεν επιτρέπεται η αλλαγή του 
τόπου παράδοσης που δηλώθηκε με την προσφορά και με βάση τον οποίο έγινε η 
κατακύρωση. Μπορεί να εγκριθεί μετά από αιτιολογημένο αίτημα του προμηθευτή ή της 
ΑΑ, η αλλαγή της ή των εγκαταστάσεων κατά τα προβλεπόμενα στη παρούσα και μετά 
από κοινή συναίνεση. 
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9 Με μέριμνα του προμηθευτή πρέπει να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις 
υγειονομικής συσκευασίας, ασφαλούς μεταφοράς και τοποθέτησης των ειδών 
(μεταφορά εντός καθαρών συσκευασιών). 
 

10 Η μεταφορά των ειδών θα γίνεται με κατάλληλα οχήματα για το σκοπό 
αυτό. 
 

11 Επίσης το αρμόδιο προσωπικό της Υπηρεσίας (επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής), με την προαιρετική παρουσία του αναδόχου ή του 
αντιπροσώπου του, υποχρεούται να λάβει δυο (2) δείγματα και δυο (2) αντιδείγματα 
από τα προς παράδοση είδη, τα οποία θα προσκομισθούν στο στρατιωτικό χημείο ή 
σε αντίστοιχο χημείο (όταν δεν υπάρχει στρατιωτικό), προς υποβολή εργαστηριακών 
ελέγχων για την πιστοποίηση των τεχνικών χαρακτηριστικών που προσδιορίζονται στο 
Παράρτημα Ι της διακήρυξης. 
 

ΑΡΘΡΟ 13 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

  
1  Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής 

ποσότητας των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάστασή της με 
άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία 
που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 
 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η 
προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 
του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε προμηθευτής θεωρείται ως εκπρόθεσμος και 
υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

 
Αν ο προμηθευτής δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν 

μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, 
κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις.  

 
2  Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται μετά την προσκόμιση 

ίσης ποσότητας με την απορριφθείσα και αφού αυτή παραληφθεί οριστικά. Στην 
περίπτωση αυτή ο προμηθευτής υποχρεούται να παραλάβει την ποσότητα που 
απορρίφθηκε και αντικαταστάθηκε μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία της 
οριστικής παραλαβής της νέας ποσότητας. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί 
ύστερα από αίτημα του προμηθευτή, που υποβάλλεται απαραίτητα πέντε (5) 
τουλάχιστον ημέρες πριν από την εκπνοή της, με απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινομένου οργάνου με την οποία και επιβάλλεται πρόστιμο σε ποσοστό 2,5% επί 
της συμβατικής αξίας της συγκεκριμένης ποσότητας. Αν παρέλθει η προθεσμία αυτή 
και η παράταση που χορηγήθηκε και ο προμηθευτής δεν παρέλαβε την απορριφθείσα 
ποσότητα, ο φορέας μπορεί να προβεί στην καταστροφή ή εκποίηση της ποσότητας 
αυτής, κατά τις ισχύουσες διατάξεις. 
 

3  Με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η επιστροφή στον 
προμηθευτή των υλικών που απορρίφθηκαν πριν από την αντικατάστασή τους, με την 
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προϋπόθεση ο προμηθευτής να καταθέσει χρηματική εγγύηση που να καλύπτει την 
καταβληθείσα αξία της ποσότητας που απορρίφθηκε. 
      

ΑΡΘΡΟ 14 
ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 
1  Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, 

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος77 από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 
συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την 
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 
 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει 
συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας 
προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία λόγω της φύσης του αντικειμένου της 
σύμβασης επιβάλλεται να είναι άμεση (εντός 24ωρου). Αν η προθεσμία που τεθεί με την 
ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος από 
την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  
 

2 O προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του 
ορίστηκε να υπογράψει την σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει 
απ' αυτήν, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από την κλήση του για την 
παροχή εξηγήσεων και μετά από την γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
 

3 Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του 
συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
σύμφωνα με το άρθρο 206 του ν.4412/16, επιβάλλεται πρόστιμο 5% επί της συμβατικής 
αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 
 

4 Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των 
εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν 
εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, 
το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας αυτών. 
 

5 Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για 
φόρτωση - παράδοση ή αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο 
χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα στάδια των διαδικασιών, για το 
οποίο δεν ευθύνεται ο προμηθευτής και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος φόρτωσης – 
παράδοσης. 
 

6 Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι 
επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα μέλη της ένωσης. 
 

7 Tο ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται / συμψηφίζεται από/με την αμοιβή 
του προμηθευτή. 
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8 Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το 

δικαίωμα να κηρύξει τον πάροχο υπηρεσιών έκπτωτο. 
 

9 Ο προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την 
ανάθεση ή από την σύμβαση, εφόσον: 

 
9.1 Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή τα συμβατικά είδη δεν παραδόθηκαν 

με ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

9.2 Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, όπως αναλύεται στο συγκεκριμένο 
άρθρο 18 της παρούσας.  
 

10  Για την επιβολή των ανωτέρω ποινικών ρητρών λαμβάνεται υπόψη το 
πρωτόκολλο της αρμόδιας επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής και αναφορά / 
απόφαση συλλογικού οργάνου της ΑΑ. 
 

11  Σε περίπτωση διαφωνίας του προμηθευτή με τις επιβληθείσες κυρώσεις, 
αυτός μπορεί να ασκήσει προσφυγή κατά τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις της κείμενης 
νομοθεσίας. Επί της προσφυγής, αποφασίζει η αναθέτουσα Αρχή, ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται σύμφωνα με τη 
διάταξη αυτή προσβολή με άλλη, οποιασδήποτε φύσεως, διοικητική προσφυγή. 
 

12  Εκτός από τις κυρώσεις που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία, ο 
προμηθευτής ευθύνεται και για κάθε ζημία που τυχόν θα προκύψει εις βάρος της 
Αναθέτουσας Αρχής από την μη ή την πλημμελή ή την κακή εκτέλεση της σύμβασης και η 
Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται των νόμιμων δικαιωμάτων της για μελλοντικές ενέργειες.  
 

ΑΡΘΡΟ 15 
ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

1. Η πληρωμή θα γίνεται σε βάρος του λογαριασμού επενδύσεων που 
τηρείται στην ΤτΕ, στο όνομα του δικαιούχου της πληρωμής, μέσω ηλεκτρονικών 
εντολών, τμηματικά, όπως αναλύεται στην ακόλουθη παράγραφο 5 και για τη 
συγκεκριμένη συμβατική αξία μετά την οριστική παραλαβή των συμβατικών ειδών.  

2.  Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την 
παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης και αναφέρονται στην παράγραφο 3. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 
κρατήσεις : 

α. Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής 
προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης 
υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως 
ισχύει). 

β.  Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής 
προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (ΥΑ 1191 / ΦΕΚ Β΄ 969/ 22-3-2017) 
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γ. Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό 
τέλος χαρτοσήμου 0,0018% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,00036%. 

3. Συνεπώς οι κρατήσεις διαμορφώνονται ως κατωτέρω: 

Υπέρ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ 0,06% 

Υπέρ Α.Ε.Π.Π. 0,06% 

Χαρτόσημο 0,0036% 

ΟΓΑ 20% επί 
Χαρτοσήμου 

0,00072% 

ΣΥΝΟΛΟ 0,12432% 

4. Κατά την πληρωμή, θα παρακρατείται φόρος εισοδήματος 4% επί του 
καθαρού ποσού, ήτοι επί του ποσού που προκύπτει όταν από την καθαρή συμβατική αξία 
των υπηρεσιών αφαιρέσουμε τις νόμιμες κρατήσεις υπέρ Δημοσίου και Τρίτων σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Ν.4172/2013 και θα χορηγείται σχετική βεβαίωση από την Υπηρεσία. 

5. Η πληρωμή του προηθευτή θα γίνει με την συγκέντρωση των κάτωθι 
δικαιολογητικών : 

  α. Τιμολόγιο του Αναδόχου. 

β. Εξοφλητική απόδειξη του αναδόχου, εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την 
ένδειξη «Εξοφλήθηκε». 

γ.  Δελτίο Αποστολής (εφόσον προβλέπεται) 

δ.  Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής 
Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

ε. Ασφαλιστική ενημερότητα (κύριας και επικουρικής), για όλα τα 
ασφαλιστικά ταμεία που είχαν δηλωθεί κατά την κατάθεση της προσφοράς. Για την 
πληρότητα των ασφαλιστικών ενημεροτήτων ο αναδόχο θα καταθέτει μαζί με τις 
ενημερότητες και Υπεύθυνη Δήλωση με τα ασφαλιστικά ταμεία στα οποία καταβάλει 
ασφαλιστικές εισφορές. 

στ.  Πρωτόκολλα οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ή σε 
περίπτωση αυτοδίκαιης παραλαβής, αποδεικτικό προσκόμισης του υλικού στην αποθήκη, 
σύμφωνα με το άρθρο 208 του ν.4412/16. 

ζ. Βεβαίωση του αριθμού ΙΒΑΝ του τραπεζικού λογαριασμού του 
αναδόχου. 

η. Αποδεικτικό εισαγωγής του υλικού στην αποθήκη του φορέα (ΑΑ). 

6. Σε περίπτωση που η εξόφληση των τιμολογίων γίνει μετά την πιο πάνω 
προθεσμία, η Υπηρεσία καθίσταται υπερήμερη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. Ζ του 
Ν.4152/13 περί καταπολέμησης των καθυστερήσεων πληρωμών στις  εμπορικές 
συναλλαγές. 

7. Επισημαίνεται ότι δεν προσμετράται ο χρόνος καθυστέρησης της πληρωμής 
που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (μη έγκαιρη υποβολή των αναγκαίων 
δικαιολογητικών, παραλαβή των υπηρεσιών με έκπτωση λόγω αποκλίσεων από τις 
τεχνικές απαιτήσεις κ.λπ.). 

8. Η είσπραξη τυχόν απαιτήσεων πάσης φύσεως του Δημοσίου, γίνεται με 
παρακράτηση από το λαβείν του αναδόχου ή σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης 
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αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης ή με βάση της διατάξεις του 
Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (ΚΕΔΕ). 

 
ΑΡΘΡΟ 16 

ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ 
 

 Κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, ο Ανάδοχος πρέπει να είναι σε θέση 
να παρέχει αποδείξεις και πιστοποιητικά που να επιβεβαιώνουν την προσωπική του 
κατάσταση και την τεχνική του ικανότητα και όπως αυτή έχει δηλωθεί με την υποβολή του 
φακέλου της προσφοράς του κατά τα στάδιο της αποδοχής του από την αναθέτουσα 
Αρχή. 

 
ΑΡΘΡΟ 17 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
1 Καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

 
1.1 Για την εκτέλεση των όρων της παρούσας ο Ανάδοχος 

……………….κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………………/………-20… εγγυητική επιστολή τ… 
……………………., διάρκειας αορίστου χρόνου, ποσού ……………… ευρώ, το οποίο 
αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ. 

 
1.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό 

που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υπηρεσιών  που παραλήφθηκε 
οριστικά και επιστρέφεται, μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 
αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή 
της ως άνω εγγύησης γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου. 

 
2 Καλής λειτουργίας των συμβατικών ειδών 

 
2.1 Για την καλή λειτουργία των συμβατικών ειδών της παρούσας, ο 

Ανάδοχος ……………….κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………………/………-20… εγγυητική 
επιστολή τ… ……………………., διάρκειας …… (περιόδου εγγύησης), ποσού 
……………… ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% της συνολικής συμβατικής αξίας 
χωρίς ΦΠΑ. 

 
2.2 Η εγγύηση καλής λειτουργίας επιστρέφεται με το πέρας της 

συγκεκριμένης χρονικής περιόδου για την οποία υποβάλλεται. 
 

ΑΡΘΡΟ 18 
ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

 
1. Δεν επιβάλλονται κυρώσεις στον ανάδοχο, εφ' όσον διαπιστωθεί: 

 
α. Υπαιτιότητα της Αναθέτουσας Αρχής. 
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β.  Ανωτέρα βία εξ αιτίας της οποίας προκαλείται αδυναμία σίτισης  μέσα 
στο συμβατικό χρόνο. Η απόδειξη της ανωτέρας βίας βαρύνει τον ανάδοχο. 

 
2. Ως περιπτώσεις ανωτέρας βίας αναφέρονται ενδεικτικά οι παρακάτω:  

 
α. Γενική ή μερική απεργία που συνεπάγεται την διακοπή  των εργασιών  

του καταστήματος του αναδόχου.    
β. Γενική ή μερική πυρκαγιά, στο κατάστημα ή στο κατάστημα ή στο 

εργοστάσιο του  αναδόχου που συνεπάγεται την διακοπή  των εργασιών τους. 
 
γ. Πλημμύρα. 
 
δ. Σεισμός. 
 
ε. Πόλεμος / Τρομοκρατική ενέργεια. 
 
στ. Διακοπή παροχής του ηλεκτρικού ρεύματος ή βλάβη των 

μηχανημάτων, που πιστοποιείται από το αρμόδιο όργανο και υπό την προϋπόθεση ότι 
αυτή επιδρά στην εκτέλεση της σύμβασης. 

 
ζ. Εμπορικός αποκλεισμός μεταφορών  (Διεθνούς  Δικτύου). 
 
η. Εμπορικός αποκλεισμός εισαγωγής (EMBARGO).  
 

 3. Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) 
ημέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να 
αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή (όσον αφορά τη 
σύμβαση τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

 
 4. Γεγονότα που εντάσσονται στο πλαίσιο των κινδύνων της επαγγελματικής 

δραστηριότητας του Αναδόχου και μπορεί να επηρεάσουν δυσμενώς την εκπλήρωση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων, δεν συνιστούν λόγους ανωτέρας βίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 19  

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΕΣ 
 

 1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και 
ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος / τμημάτων της σύμβασης σε 
υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 
από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.Δεν επιτρέπεται η ανάθεση 
της εκτέλεσης της σύμβασης τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβο χωρίς την έγκριση 
της ΑΑ. 

 
 2. Ο  ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα 

στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των 
πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 
πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί 
εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις 
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συνεργασίας.78. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ 
υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του 
τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον 
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

 
3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για 

τους υπεργολάβους, (όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 της σχετικής 
διακήρυξης και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της σχετικής διακήρυξης), 
εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα 
τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην 
αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να 
επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που 
υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

 
4. Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

 
5. Σε περίπτωση υπεργολαβίας σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 του Ν. 

4412/2016 η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της σχετικής διακήρυξης. Όταν οι υπεργολάβοι 
παρουσιάζονται μετά την ανάθεση της σύμβασης, κατά την υπογραφή της, προσκομίζουν 
τα αποδεικτικά μέσα κατά περίπτωση των παραγράφων 2.2.9.2.1 έως 2.2.9.2.17 της 
σχετικής διακύρηξης αντί του ΤΕΥΔ. 

 
4. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί υποχρεωτικά από τον ανάδοχο να 

αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι 
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού του. 

 
ΑΡΘΡΟ 20  

ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ  
 

 1. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με 
συνεργαζόμενους προμηθευτές – παρόχους που θα δηλώσει στην τεχνική προφορά του 
θα πρέπει η Αναθέτουσα Αρχή να ενημερώνεται εγγράφως εντός πέντε (5) εργάσιμων 
ημερών. 
 
 2. Σε περίπτωση συνεργασίας του αναδόχου με νέο προμηθευτή / πάροχο, ο 
πρώτος θα πρέπει να ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον εντός πέντε (5) 
ημερών πριν την έναρξη της προμήθειας αγαθών από το νέο προμηθευτή. 
 

3. Σε κάθε περίπτωση, η αλλαγή συνεργαζόμενου προμηθευτή / παρόχου, θα 
πρέπει να γίνεται χωρίς να επηρεσατεί το χρονοδιάγραμμα παραδόσεων των συμβατικών 
ειδών / υλικών. 

 
ΑΡΘΡΟ 21 
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 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΓΛΩΣΣΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 1 Τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά και γενικά όλα τα έγγραφα που 
απαιτούνται, συντάσσονται από τον ανάδοχο στην Ελληνική γλώσσα, με εξαίρεση 
τεχνικούς όρους που μπορεί να αναφέρονται και σε άλλη γλώσσα, εφόσον δεν είναι 
δυνατό να αποδοθούν στην Ελληνική. 

 
 2. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τα έγγραφα που απευθύνει ή υποβάλλει ο 

ανάδοχος στην αναθέτουσα Αρχή κατά την διάρκεια της σύμβασης. 
 

3.  Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, συνοδεύονται από επίσημη 
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

 
4. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Ειδικά, τα 
αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί 
το έγγραφο. 

 
ΑΡΘΡΟ 22 

ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
 

 Απαγορεύεται η εκχώρηση των συμβατικών υποχρεώσεων και δικαιωμάτων από 
τον Ανάδοχο σε τρίτους πλην του δικαιώματος είσπραξης συμβατικού τιμήματος, το οποίο 
μπορεί να εκχωρείται σε αναγνωρισμένο Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα μετά από 
τεκμηριωμένο βάσει συμφωνητικού αίτημα του προμηθευτή προς την αναθέτουσα Αρχή 
και σχετική απόφαση - έγκρισή της κατόπιν γνωμοδοτήσεως του αρμοδίου συλλογικού 
οργάνου και προεγκρίσεως της ΥA σύμφωνα με το άρθρο 8 και  46 παρ. 2 της ΥΠΑΣΥΔ. 
 

ΑΡΘΡΟ 23 
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

 
 1. Ο Ανάδοχος συμπεριλαμβανομένου και τυχόν υπεργολάβων, καθ' όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης, οφείλει να τηρεί απόρρητες οποιασδήποτε φύσης και είδους 
πληροφορίες που περιέρχονται σε αυτόν, τυχαία ή ένεκα της εκτελέσεως του έργου που 
θα αναλάβει. 

 
 2. Η υποχρέωση αυτή καταλαμβάνει και το πάσης φύσεως προσωπικό του 

αναδόχου και τυχόν υπεργολάβων. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται να χρησιμοποιήσει κάποιες 
από τις εν λόγω πληροφορίες για σκοπό άλλον από τον αναγκαίο για την εκτέλεση των 
συμβατικών του υποχρεώσεων και να γνωστοποιεί κάποιες από τις εν λόγω πληροφορίες 
σε οποιονδήποτε άλλον, τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός όσων βρίσκονται σε 
άμεση ή έμμεση επαγγελματική εξάρτηση από τον ανάδοχο κατά την εκτέλεση της 
εκτελεστικής σύμβασης. Η αποκάλυψη πληροφοριών σε οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο θα 
πρέπει να γίνεται εμπιστευτικά και μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για την 
εκτέλεση των συμβατικών του υποχρεώσεων. 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 3. Σε περίπτωση παράβασης των όρων του παρόντος άρθρου, η Αρχή (μη 
κεντρική ή αναθέτουσα) δικαιούται να ζητήσει την επανόρθωση κάθε ζημίας της σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. 

 
ΑΡΘΡΟ 24 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥΣ 
  

1. Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να 
απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις 
προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου 
οργάνου 79 80. 
 

2. Συγκεκριμένα, οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης και πάντα ύστερα από γνωμοδότηση81 του αρμοδίου 
οργάνου, σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: 
 
  α. Όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας τους, 
προβλέπονται σε σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης στα αρχικά έγγραφα της 
σύμβασης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων 
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να 
ενεργοποιηθούν. Δεν προβλέπουν τροποποιήσεις ή προαιρέσεις που ενδέχεται να 
μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης. 
 
  β. Για τις συμπληρωματικές υπηρεσίες από τον αρχικό πάροχο 
υπηρεσιών, οι οποίες κατέστησαν αναγκαίες και δεν περιλαμβάνονταν στην αρχική 
σύμβαση, εφόσον η αλλαγή παρόχου υπηρεσιών: 
 
   (1) Δεν μπορεί να γίνει για οικονομικούς ή τεχνικούς λόγους, π.χ. 
απαιτήσεις εναλλαξιμότητας ή διαλειτουργικότητας με τον υφιστάμενο εξοπλισμό, 
υπηρεσίες ή εγκαταστάσεις που παρασχέθηκαν με τη διαδικασία σύναψης της αρχικής 
σύμβασης, και 
 
   (2) Θα συνεπαγόταν σημαντικά προβλήματα ή ουσιαστική 
επικάλυψη δαπανών για την αναθέτουσα αρχή. Ωστόσο, οποιαδήποτε αύξηση της τιμής 
δεν υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. Σε 
περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν 
μπορεί να υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας της αρχικής σύμβασης. Οι 
επακόλουθες τροποποιήσεις δεν πρέπει να αποσκοπούν στην αποφυγή εφαρμογής του 
της κείμενης νομοθεσίας (άρθρα 3 έως 221 του Ν.4412/16). 
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 Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016 
80

 Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση 
αυτή και εφόσον πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να 
περιλαμβάνονται και ρήτρες αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της 
σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι 
ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, 
καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες 
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. 
άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ Ν. 4412/2016). 

81
  Ν4412/16, Άρθρο 201, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22  παρ. 34του Ν. 4441/2016 (ΦΕΚ 227 Α΄/ 06-

12-2016) 
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γ. Όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 
 

(1) Η ανάγκη τροποποίησης προέκυψε λόγω περιστάσεων που 
δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή αναθέτουσα αρχή . 

 
(2) Η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 

σύμβασης. 
 

(3) Οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της 
αξίας της αρχικής σύμβασης.  

 
   δ.  Όταν ένας νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο ανατέθηκε 
αρχικά η σύμβαση από την αναθέτουσα αρχή, συνεπεία: 
 
    (1) Ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, σύμφωνης με την 
περίπτωση της παρ. 2α. 
 
    (2) Ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού αναδόχου, λόγω 
εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της απορρόφησης, της 
συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προπτωχευτικών ή 
πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται 
άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της 
εφαρμογής του Βιβλίου Ι του Ν.4412/16 ή 
 
    (3) Περίπτωσης που η αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει τις 
υποχρεώσεις του κύριου αναδόχου έναντι των υπεργολάβων του και εφόσον η 
δυνατότητα αυτή προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 131 του 
Ν.4412/16, 

  
  ε. Όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν είναι 
ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 
 

3. Χωρίς να απαιτείται επαλήθευση αν τηρούνται οι προϋποθέσεις των 
περιπτώσεων 1.α. έως 1.δ. της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, οι συμβάσεις 
μπορεί να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα 
με το Ν.4412/16, εφόσον η αξία της τροποποίησης είναι κατώτερη και των δύο ακόλουθων 
τιμών: 
 

α. Των κατώτατων ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/16. 
 

β. Του δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της αρχικής σύμβασης για τις 
συμβάσεις υπηρεσιών. 

 
Η τροποποίηση δεν μπορεί να μεταβάλει τη συνολική φύση της σύμβασης. 

Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η αξία τους υπολογίζεται βάσει της καθαρής 
σωρευτικής αξίας των διαδοχικών τροποποιήσεων. 

 
4. Η τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της θεωρείται ουσιώδης κατά 

την έννοια της παραγράφου 1.δ. του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, εφόσον καθιστά τη 
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σύμβαση ουσιωδώς διαφορετική, ως προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα. 
Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από τις 
ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 
α. Η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος 

της αρχικής διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή 
διαφορετικών υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης 
προσφοράς από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 
β. Η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης 

υπέρ του παρόχου υπηρεσιών, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση. 
 

γ. Η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης. 
 
δ. Όταν νέος πάροχος υπηρεσιών υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε 

ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις ακόλουθες, συνεπεία: 
 

(1) Ρητής ρήτρας αναθεώρησης ή προαίρεσης, σύμφωνης με την 
περίπτωση 1.α. του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 

 
(2) Ολικής ή μερικής διαδοχής του αρχικού παρόχου υπηρεσιών, 

λόγω εταιρικής αναδιάρθρωσης, περιλαμβανομένων της εξαγοράς, της απορρόφησης, της 
συγχώνευσης ή καταστάσεων αφερεγγυότητας ιδίως στο πλαίσιο προ πτωχευτικών ή 
πτωχευτικών διαδικασιών, από άλλον οικονομικό φορέα, ο οποίος πληροί τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής που καθορίστηκαν αρχικά, υπό τον όρο ότι η διαδοχή δεν συνεπάγεται 
άλλες ουσιώδεις τροποποιήσεις της σύμβασης και δεν γίνεται με σκοπό την αποφυγή της 
εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας ή 

 
(3) Περίπτωσης που η αναθέτουσα αρχή αναλαμβάνει τις 

υποχρεώσεις του κύριου παρόχου υπηρεσιών έναντι των υπεργολάβων του και εφόσον η 
δυνατότητα αυτή προβλέπεται στις κείμενες διατάξεις, σύμφωνα με το άρθρο 131 του 
Ν.4412/16. 

 
 5. Απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τον Ν.4412/16, 
για τροποποιήσεις των διατάξεων μίας δημόσιας σύμβασης κατά τη διάρκειά τους, που 
είναι διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 132 του 
ν. 4412/2016. 
 
 8. Δεν απαιτείται τροποποίηση σε περίπτωση μεταβολής του συντελεστή  
Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). 
 

ΑΡΘΡΟ 25  
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 
 1. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που θα απορρέει από την σύμβαση ή θα 

σχετίζεται μ' αυτήν και δεν θα ρυθμίζεται κατά τον ανωτέρω τρόπο και τα αναγραφόμανα 
στους όρους διακήρυξης, θα επιλύεται αποκλειστικά από τα καθ' ύλη αρμόδια ελληνικά 
Δικαστήρια, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 
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 2. Ειδικότερα και όσον αφορά στην περίπτωση των παρασχεθέντων 

υπηρεσιών κατά την διαδικασία παραλαβής αυτών, οι διαφορές επιλύονται σύμφωνα με τα 
κατ’ αναλογία καθοριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία και τους όρους της διακήρυξης και 
της παρούσας 

 
ΑΡΘΡΟ 26 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ – ΑΝΑΦΟΡΕΣ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ   
 
1. Ο Πάροχος και η Αναθέτουσα Αρχή, μπορούν να οργανώνουν συναντήσεις 

όταν θεωρηθεί απαραίτητο, με σκοπό τη συζήτηση οποιουδήποτε θέματος προκύψει στα 
πλαίσια της εκτέλεσης της σύμβασης. 

   
2. Ο Πάροχος ορίζει ως κύριο και αποκλειστικά σημείο συνδέσμου (Point of 

Contact – PoC) τον / την ………………………, ως υπεύθυνο διαχείρισης και ρύθμισης 
όλων των θεμάτων της παρούσας σύμβασης. 

 
3. Η σύμβαση έχει συνταχθεί σε τρία (3) πρωτότυπα. Από ένα προορίζονται για 

το ΓΕΣ/Γ1/4α, την Αναθέτουσα Αρχή και τον Πάροχο. 
 

ΑΡΘΡΟ 27 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
 1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 
διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
 

            α. Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της 
παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης. Συγκεκριμένα σε περίπτωση που δεν υφίσταται πλέον η απαίτηση λόγω 
αλλαγής της υφιστάμενης κατάστασης μη δυνάμενης να προβλεφθεί από την ΑΑ, 
οφειλόμενη σε αστάθμητους παράγοντες (π.χ. παύση λειτουργίας ΚΥΤ λόγω αναστολής 
προσφυγικών ροών, μετακίνησή των μεταναστών σε πλωτά μέσα, μετακίνηση των 
μεταναστών στην Ηπειρωτική χώρα, επαναπατρισμός τους,  κτλ), είναι δυνατή η 
μονομερής λύση της σύμβασης από την Αναθέτουσα Αρχή και με την προϋπόθεση ότι ο 
πάροχος υπηρεσιών ειδοποιήθηκε τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία 
παύσης. 

 
           β. Ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε 

μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 της διακήρυξης και, ως 
εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

 
           γ. Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής 

παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, 
η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο 
διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 

2.       Εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις καταγγελίας σύμφωνα με τα άρθρα 10 
και 16 της παρούσας  και της διακήρυξης. 

 
ΑΡΘΡΟ 28 
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Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 
 

  Δεν υφίσταται. 
    

ΑΡΘΡΟ 29 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 

 
1. Η παρούσα διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο. 
 
2. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 

κυρώσεις, δυνάμει του σχετικού άρθρου, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας 
και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που εκτελεί - διοικεί τη σύμβαση, 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε 
γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμοδίως 
αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις 
β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του Ν.4412/16 οργάνου 

3. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε 
φύσεως διοικητική προσφυγή 

4. Για θέματα που δεν ρυθμίζονται ρητώς, λαμβάνονται υπ’ όψιν ο Ν.4412/16 
[«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 
2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»], η Διακήρυξη / Πρόσκληση, η Κατακύρωση,  η Σύμβαση, 
εφαρμοζομένων συμπληρωματικώς των οικείων διατάξεων του Αστικού Κώδικα κατά την 
αριθμητική σειρά εμφάνισής των άρθρων - Παραρτημάτων από τα οποία αποτελούνται. 

5. Μετά τα παραπάνω συμφωνηθέντα και συνομολογηθέντα, συντάχθηκε, 
αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε η παρούσα, υπογραφόμενη νόμιμα από τους 
συμβαλλομένους σε δύο (2) αντίτυπα, εκ των οποίων λαμβάνουν ένα (1) η αναθέτουσα 
Αρχή και από ένα (1) ο Ανάδοχος. 

6. Οι όροι της διακήρυξης / πρόσκλησης καθώς και οι υποχρεώσεις που 
απορρέουν από αυτούς και η Τεχνική – Οικονομική Προσφορά με την οποία 
κατακυρώθηκε η παροχή υπηρεσιών στον συγκεκριμένο ανάδοχο, που επισυνάπτονται 
στη παρούσα σύμβαση αποτελούν αναπόσπαστα και τμήματα αυτής. 

7. Θέματα τα οποία εκ παραδρομής δεν ρυθμίζονται στο παρόν κείμενο και 
τυχόν παραπομπές της παρούσας, δύναται να διευθετούνται βάσει των προβλέψεων των 
υφιστάμενων θεσμικών κειμένων και αποφάσεων με κοινή συμφωνία. 

8. Αντίγραφο της παρούσας σύμβασης τηρούνται από τα εμπλεκόμενα μέρη / 
συμβαλλόμενους και το ΓΕΣ.   

 
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

        ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  (Δεν ακολουθούν το συγκεκριμένο Υπόδειγμα του παρόντος 
Παραρτήματος) 
«Α» Διακήρυξη / Πρόσκληση υπ’ αριθ. ……/18 (Απαιτείται υποχρεωτικά αναφορά 
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ανάρτησης στο Διαύγεια (ΑΔΑ) και στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ. με ΑΔΑΜ ………..) 
«Β» Τεχνική  Προσφορά Αναδόχου 
«Γ» Οικονομική  Προσφορά  Αναδόχου 
 

 

 Τχης (ΕΜ) Βασίλειος Αυγεράκης 
Ακριβές Αντίγραφο Υποδιοικητής 

  
Ανθστής (ΕΜ) Λεωνίδας Παπαδάκης  

Αξκός 4ου Γραφείου  


