
 
 

 
ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

./. 

 ΠΡΟ  : ΛΟΥΟ ΣΡΑΣΖΓΔΗΟΤ  

                 Πίλαθαο Απνδεθηψλ 

98 ΑΝΩΣΔΡΑ ΓΗΟΗΚΖΖ  

ΣΑΓΜΑΣΩΝ ΔΘΝΟΦΤΛΑΚΖ 

4Ο Γξαθείν  

Σειεθ. 861- 3739 

ΚΟΙΝ   : Φ.800/88/1269 

 .324 

 Μπηηιήλε, 04 Απγ  20  

 

ΘΔΜΑ : Οηθνλνκηθά (Κάιπςε Αλαγθψλ Μεηαλαζηεπηηθψλ – Πξνζθπγηθψλ Ρνψλ) 

 
ΥΔΣ. : α. ΝΓ 721/1970 «Πεξί Οηθνλνκηθήο Μεξίκλεο θαη Λνγηζηηθνχ ησλ Δ.Γ» 
 β. ΠαΓ 8-21/1998//ΓΔ/ΓΟΗ/2ν «Πεξί Πξνυπνινγηζκνχ ΓΔ» 
 γ. Φ.800/133/134893/19 Ννε 07/Απφθαζε θ.θ ΤΦΔΘΑ «Πεξί 

Μεηαβίβαζεο Οηθνλνκηθήο Δμνπζίαο» (ΦΔΚ Β΄ 2300/3-12-2007) 
 δ. Ν.3861/2010 «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή 

αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 
απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν “Πξφγξακκα Γηαχγεηα" θαη 
άιιεο δηαηάμεηο» (Α’ 112) 

 ε. 
ζη. 

Αξηζκ. Πξση. : 2/91118/0026/29 Γεθ 10/Τπ. Οηθ. /ΓΓΓΠ/Γλζε 
Φ.820/50/684826/.947/02 Φεβ 11/ΓΔ/ΓΟΗ/3α 

 δ. Ν. 4270/2014 «Αξρέο Γεκνζηνλνκηθήο Γηαρείξηζεο θαη Δπνπηείαο 
(ΦΔΚ 143/Α/28-6-14) 

 ε. Ν.4332/2015 «Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ Κψδηθα Διιεληθήο 
Ηζαγέλεηαο θαη Σξνπνπνίεζε ηνπ Ν.4521/2014» 

 ζ. Ν.4375/2016 «Οξγάλσζε θαη Λεηηνπξγίαο Τπεξεζίαο Αζχινπ, Αξρήο 
Πξνζθχγσλ, Τπεξεζίαο Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο χζηαζε 
Γεληθήο Γξακκαηείαο Τπνδνρήο, Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο 
Ννκνζεζίαο πξνο ηηο Γηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο  2013/32/ΔΔ ηνπ 
Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη πκβνπιίνπ» 

 η. Φ.820/7/893186/.681/05 Φεβ 16/ΓΔ/ΓΟΗ/1β 
 ηα. ΠΓ 80/2016 «Αλάιεςε Τπνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» 
 ηβ. Ν.4412/2016 <<Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ θαη Πξνκεζεηψλ>> 
 ηγ. Ν.4368/2016 «Μέηξα Δπηηάρπλζεο ηνπ Κπβεξλεηηθνχ Έξγνπ θαη 

Άιιεο Γηαηάμεηο» 
 ηδ. Φ.800/537/28822/.5657/ 30 Μαξ 18/ΤΠΔΘΑ/ΓΓΟΤ/ΓΟΗ 
 ηε. ΣΔ 61-4/2018/ΓΔ/ΓΟΗ 
 ηζη. Φ.800/600/32468/.6545/19 Απξ 18/ΤΠΔΘΑ/ΓΓΟΤ/ΓΟΗ 
 ηδ. Φ.830/40/1173153/.2320/23 Απξ 18/ΓΔ/ΓΟΗ 
 ηε. Ν.4636/2019 <<Πεξί Γηεζλνχο Πξνζηαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο>> 

Αξ.122 
 ηζ. Φ.800/32/918/.263/09 Ηαλ 20/ΤΠΔΘΑ/ΓΓΟΤ/ΓΟΗ 
 θ. Ν.4681/2020 «Κχξσζε ηεο απφ 10.02.20 Π.Ν.Π. Καηεπείγνπζεο 

Ρπζκίζεηο Δπίηαμεο Αθηλήησλ γηα ηελ απνθπγή Γηαθηλδχλεπζεο 
ηεο Γεκφζηαο Σάμεο θαη Τγείαο (Α 28) θαη ηεο 2.3.2020 Π.Ν.Π. 
«Αλαζηνιή Υνξήγεζεο Αζχινπ  (Α 45) ΚΑΗ Άιιεο Γηαηάμεηο» 
(ΦΔΚ Α 74) 

 θα. ΚΤΑ 1151/20 «Παξάηαζε Μείσζεο πληειεζηψλ Φφξνπ 
Πξνζηηζέκελεο Αμίαο (Φ.Π.Α) γηα ηα Νεζηά Λέξν, Λέζβν, Κσ , 
άκν θαη Υίν (ΦΔΚ Β΄ 2537/24 Ηνπλ 20» 
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 θβ. Φ.820/31/1251872/.1714/11 Ματ 20/ΓΔ/ΓΟΗ 
 θγ. Φ.800/88/26207/26207/.2696/21 Ματ 20/98 ΑΓΣΔ/4Ο ΔΓ 
 θδ. Φ.890/69/777991/.731/12 Ηνπλ 20/ΓΔ/Γ4/1Β 
 θε Φ.900/310/282434/.3515/16 Ηνπλ 20/ΓΔΔΘΑ/ΚΔΟΓΠ 
 θζη Φ.060.410/82/40132/.11606/23 Ηνπλ 20/ΤΠΔΘΑ/ 

ΓΓΟΤ/ΓΗΓΔΑΠ 
 θδ. Φ.900/329/283524/.3694/23 Ηνπλ 20/ΓΔΔΘΑ/ΚΔΟΓΠ 
 θε. Φ.890/73/778416/.788/24 Ηνπλ 20/ΓΔ/Γ4 
 Κζ. Φ.900/334/283955/.3800/25 Ηνπλ 20/ΓΔΔΘΑ/ΚΔΟΓΠ 
 ι. Φ.814/382/779214/.886/17 Ηνπι 20/ΓΔ/Γ4/2β 
   

 
ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ’ ΑΡΙΘ. «22»/2020 

 
 1.    Αθνχ ιάβαµε ππφςε: 
 
  α. Σα (α) έσο (θζ) ζρεηηθά θαη θαηφπηλ ην (ι) φκνην. 
 
  β. Σηο πξνβιέςεηο  ησλ άξζξσλ 96 ηνπ (ηγ) ζρεηηθνχ θαη 122 ηνπ (ηε) νκνίνπ 
γηα ηελ άκεζε πινπνίεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ελεξγεηψλ γηα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο 
παξνρήο ππεξεζηψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ησλ Κέληξσλ Πξψηεο Τπνδνρήο (ΚΔ.Π.Τ.) θαη ησλ 
Κέληξσλ Τπνδνρήο θαη Σαπηνπνίεζεο (Κ.Τ.Σ.) κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο 
ρσξίο δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ, γηα ηελ θάιπςε καηεπείγοςζαρ και 
αππόβλεπηηρ ανάγκηρ (κεηαλαζηεπηηθέο – πξνζθπγηθέο ξνέο) ιακβαλνκέλσλ ππφςε 
ησλ ιφγσλ εζληθήο αζθάιεηαο θαη δεκφζηαο ηάμεο, θαηά παξέθθιηζε θάζε άιιεο δηάηαμεο 
ηεο Δζληθήο Ννκνζεζίαο. 
 
  γ. Σν (ι) ζρεηηθφ, κε ην νπνίν δηαηέζεθε πίζησζε είκοζι εννιά σιλιάδυν 
ηεηπακοζίυν πενήνηα έξι εςπώ (29.456,00 €) γηα κίζζσζε 60 ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ γηα ην 
κήλα επηέμβπιο 2020 ζηε Γνκή Φηινμελίαο Πξνζθχγσλ – Μεηαλαζηψλ πξψελ ηξδν 
«ΠΑΡΑΓΔΛΛΖ», ρ. Μφξηα,  λ. ΛΔΒΟΤ, πξνο θάιπςε δαπαλψλ πξνζθπγηθψλ – 
κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ.  
   

δ ια κηπύζζ οςμε  
 
δηαδηθαζία διαππαγμάηεςζηρ συπίρ δημοζίεςζη διακήπςξηρ διαγυνιζμού, ζχκθσλα 
κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 96 ηνπ Ν.4368/16 θαη ινηπψλ ζεζκηθψλ  θεηκέλσλ ζπλαθψλ 
κε ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ, κε απνθιεηζηηθφ θξηηήξην θαηαθχξσζεο 
ηε ρακειφηεξε ηηκή, για ηην μίζθυζη 60 σημικών ηοςαλεηών για ηο μήνα επηέμβπιο 
2020 ζηη Γομή Φιλοξενίαρ Πποζθύγυν – Μεηαναζηών ππώην ηπδο 
«ΠΑΡΑΓΔΛΛΗ», σ. Μόπια,  ν. ΛΔΒΟΤ, ππορ κάλςτη δαπανών πποζθςγικών – 
μεηαναζηεςηικών, (Σαξινόμηζη καηά CPV: 24955000-3)», ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο, πνπ 
εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξνχζα θαη ζηα ζπλεκκέλν Παξάξηεκα, πνπ ζπλαπνηειεί εληαίν θαη 
αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζεο. 

 
 2. Η ζύμβαζη θα είναι διάπκειαρ ηπιάνηα (30) ημεπών, με έναπξη παποσήρ 
ςπηπεζιών από 01 επηεμβπίος 2020 έυρ και 30 επηεμβπίος 2020, ενηόρ ηος 
ποζού ηυν είκοζι εννιά σιλιάδυν ηεηπακοζίυν πενήνηα έξι εςπώ (29.456,00 €). 
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 3. Ωο θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ζε έληππε κνξθή ησλ πξνζθνξψλ ζηε 
δηεχζπλζε ηoπ Λφρνπ ηξαηεγείνπ 98 Αλσηέξαο Γηνίθεζεο Σαγκάησλ Δζλνθπιαθήο 
(ΑΓΣΔ) (Λ/98 ΑΓΣΔ, ηξδν «ΜΑΤΡΟΜΗΥΑΛΖ», Παγαλή Μπηηιήλεο, ΣΚ 81100) νξίδεηαη 
ε 24 Αςγούζηος 2020, ημέπα Γεςηέπα και ώπα 08:55 ππο μεζημβπίαρ. Μεηά ηελ 
παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ  ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιήο 
πξνζθνξάο. Απγόηεπα ηην ίδια ημέπα θα ελεγσθούν, επίζηρ, οι θάκελοι οικονομικών 
πποζθοπών και δικαιολογηηικών καηακύπυζηρ. 
 
 4. Γελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε δείγκαηνο. 

 
 5. Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη απφ ην αξµφδην ζπιινγηθφ φξγαλν 
(επηηξνπή δηελέξγεηαο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο), φπσο αλαιπηηθά πεξηγξάθεηαη ζην 
Παξάξηεκα «Α», εθαξµνδφµελσλ θαηά ηα ινηπά, ησλ θεηµέλσλ δηαηάμεσλ γηα ηελ αλάζεζε 
δεµνζίσλ ζπµβάζεσλ θαη δηαδηθαζηψλ. 

 
 6. Ζ δηαπξαγκάηεπζε ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο, πνπ θαζνξίδεη ε 
παξνχζα δηαθήξπμε, φπσο ζην Παξάξηεκα «Α». 
 
 7. Σα αηηήµαηα ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ, εθφζνλ δεηεζνχλ απφ ηνπο 
ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο, λα ππνβάιινληαη ζηελ παξαπάλσ δηεχζπλζε ηνπ Λ/98 
ΑΓΣΔ. Σα παξαπάλσ αηηήκαηα λα ππνβάιινληαη απνθιεηζηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Ο 
Λ/98 ΑΓΣΔ δελ ζα απαληήζεη ζε εξσηήκαηα, πνπ ζα έρνπλ ππνβιεζεί µε ηξφπν άιιν 
απφ ηνλ σο άλσ πεξηγξαθφκελν. Καλέλαο ππνςήθηνο δελ κπνξεί, ζε νπνηαδήπνηε 
πεξίπησζε λα επηθαιεζζεί πξνθνξηθέο απαληήζεηο εθ µέξνπο ηνπ Λ/98 ΑΓΣΔ, ζρεηηθά µε 
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 
 
 8. Σν ΓΔ/ΓΔΝΓΖ παξαθαιείηαη γηα ηελ αλάξηεζή ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο 
ζηελ ηζηνζειίδα www.army.gr. 

 
 9. Θα απνζηαιεί γηα δεκνζίεπζε ζηνπο ηζφηνπνπο ησλ πξνγξακκάησλ 
«ΓΗΑΤΓΔΗΑ» θαη «ΚΖΜΓΖ», ηελ  Σπίηη 04 Αςγούζηος 2020 
 
 10. Ζ ΑΓΔΝ θαη ε 98 ΑΓΣΔ, πξνο ηηο νπνίεο θνηλνπνηείηαη ην παξφλ (π.η.α), 
παξαθαινχληαη γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπο. 
 
 11. Υεηξηζηήο ζέκαηνο: Αλζζηεο (ΠΕ) αξάληνπ Νηθφιανο, Αμθφο 4νπ Γξ./Λ/98 
ΑΓΣΔ, ηει 22510-33739, θαμ 22510-43692 e-mail: str-98-adte-gepd1@army.gr 

    
 Yπιγφο (ΠΕ) Μαθξήο Δκκαλνπήι     

Αθξηβέο Αληίγξαθν Γηνηθεηήο 
  

 
 

 

Αλζζηήο (ΠΕ) αξάληνπ Νηθφιανο  
Αμθφο 4νπ Γξαθείνπ  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

 
«Α» Γεληθνί Όξνη χλαςεο χκβαζεο Καηφπηλ Γηαπξαγκάηεπζεο κε  Έλζθξάγηζηεο 
Πξνζθνξέο γηα παξνρή Τπεξεζηψλ ελνηθίαζεο εμήληα (60) ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ  ζην 

http://www.army.gr/
mailto:str-98-adte-gepd1@army.gr
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Κέληξν  Τπνδνρήο  θαη  Σαπηνπνίεζεο (Κ.Τ.Σ.) ηεο Νήζνπ Λέζβνπ γηα ηνλ κήλα 
επηέμβπιο 2020. 
 

 

 
ΠΗΝΑΚΑ ΑΠΟΓΔΚΣΩΝ 

Απνδέθηεο γηα Δλέξγεηα 

Γεληθή Γξακκαηεία Βηνκεραλίαο/Γλζε Μηθξψλ θαη Μεζαίσλ Δπηρεηξήζεσλ 

ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΔΝΩΖ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΩΝ ΔΛΛΑΓΟ,  Αθαδεκίαο 6,              

ΣΚ: 10671, 210 3387104, fax 210 3622320,  e-mail: keeuhcci@uhc.gr 

ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΛΔΒΟΤ, Π. Κνπληνπξηψηνπ 71, Μπηηιήλε, ΣΚ: 81100, 

θαμ 22510 23275  email: presidentoffice@lesvos-chamber.com 

Γήκνο Λέζβνπ,   Διεπζεξίνπ Βεληδέινπ 13-17, Μπηηιήλε, ΣΚ: 81 100 email: 

dimos@mytilene.gr 

Απνδέθηεο γηα Πιεξνθνξία 

ΓΔ/Γ4 / ΓΗΤΓΠ/2β   

ΑΓΔΝ/ΓΤΓΜ – ΓΤΠ - ΓΟΗ 

98 ΑΓΣΔ/4ν ΔΓ – ΓΤΠ – ΓΟΗ  

πληνληζηήο ΣΟ..ΚΔ.Γ.Π/98 ΑΓΣΔ 

98 ΚΣΔΘ 

Λ/98 ΑΓΣΔ 

Γηνηθεηήο ΚΤΣ/ Μφξηαο Μπηηιήλεο 

πληνληζηήο ΣΟΚΔΓΠ/ ΚΤΣ Μφξηαο 

mailto:keeuhcci@uhc.gr
mailto:presidentoffice@lesvos-chamber.com
mailto:dimos@mytilene.gr
ΑΔΑ: ΩΚ2Π6-Μ03





 ΛΟΥΟ ΣΡΏΣΔΓΒΕΟΤ  
 98 ΏΝΧΣΒΡΏ ΑΕΟΕΚΔΔ  
 ΣΏΓΜΏΣΧΝ ΒΘΝΟΦΤΛΏΚΔ 
 4ν ΓΡΏΦΒΕΟ 
 04 Aπγ 20 
  
ΠΏΡΏΡΣΔΜΏ «Ώ» ΣΔ  
Φ.800/88/1269/.324  
 
 
 

 
 
 
 

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ  
ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ ΥΩΡΗ ΓΖΜΟΗΔΤΖ  

ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΜΗΘΩΖ ΔΞΖΝΣΑ 
(60)ΥΖΜΗΚΩΝ ΣΟΤΑΛΔΣΩΝ  ΓΗΑ ΣΟΝ ΜΖΝΑ 

ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2020 (ΑΠΟ 01  ΔΩ 30 
ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2020) ΓΗΑ ΑΝΑΓΚΔ 

ΠΡΟΦΤΓΗΚΩΝ – ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΖ 
ΓΟΜΖ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ ΠΡΩΖΝ ΣΡΓΟ 
«ΠΑΡΑΓΔΛΛΖ», ΜΟΡΗΑ, Ν. ΛΔΒΟΤ, 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΘΔΗΖ ΓΑΠΑΝΖ ΔΗΚΟΗ ΔΝΝΗΑ 
ΥΗΛΗΑΓΔ ΣΔΣΡΑΚΟΗΩΝ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΞΗ ΔΤΡΩ 

(29.456,00 €). 
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Σελίδα 2 

Πεξηερόκελα 

ΒΞΧΦΤΛΛΟ ΑΕΏΚΔΡΤΞΔ ΑΕΏΠΡΏΓΜΏΣΒΤΔ ΥΧΡΕ ΑΔΜΟΕΒΤΔ  ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΓΕΏ 
ΜΕΘΧΔ ΒΞΔΝΣΏ (60) ΥΔΜΕΚΧΝ ΣΟΤΏΛΒΣΧΝ  ΓΕΏ ΣΟΝ ΜΔΝΏ ΔΠΣΔΜΒΡΗΟ 2020 (ΑΠΟ 01 
ΔΩ 30 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2020) ΓΕΏ ΏΝΏΓΚΒ ΠΡΟΦΤΓΕΚΧΝ – ΜΒΣΏΝΏΣΒΤΣΕΚΧΝ ΡΟΧΝ 
ΣΔ ΑΟΜΔ ΦΕΛΕΞΒΝΕΏ ΠΡΧΔΝ ΣΡΑΟ «ΠΏΡΏΑΒΛΛΔ», ΜΟΡΕΏ, Ν. ΛΒΐΟΤ, 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΕΘΒΕΔ ΑΏΠΏΝΔ ΔΗΚΟΗ ΔΝΝΗΑ ΥΗΛΗΑΓΩΝ ΣΔΣΡΑΚΟΗΩΝ ΠΔΝΖΝΣΑ ΔΞΗ 
ΔΤΡΩ (29.456,00 €). 
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Βπσλπκία Λ/98 ΏΑΣΒ 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ηξδν «ΜΏΤΡΟΜΕΥΏΛΔ» 

Πφιε Παγαλή Μπηηιήλεο 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 81100 

Υψξα Βιιάδα 

Κσδηθφο ΝUTS GR 411 

Σειέθσλν 2251033739 

Φαμ 2251043692 

Διεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν  str-98-adte-gepd1@army.gr 

Ώξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο Νηθφιανο αξάληνπ 

Γεληθή Αηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) http://www.army.gr/ 

Αηεχζπλζε ηνπ πξνθίι αγνξαζηή ζην δηαδίθηπν 
(URL) 

http://www.army.gr/ 
 

 
1.1.1  Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  
 

Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή είλαη ν Λφρνο ηξαηεγείνπ ηεο 98 Ώλσηέξαο Αηνίθεζε 
Σαγκάησλ Βζλνθπιαθήο (ΏΑΣΒ), ε νπνία είλαη Ώλεμάξηεηε Τπνκνλάδα Βλφπισλ 
Απλάκεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Βζληθήο Άκπλαο (ΤΠΒΘΏ) θαη αλήθεη ζηελ 98 Ώλσηέξα 
Αηνίθεζε Σαγκάησλ Βζλνθπιαθήο (ΏΑΣΒ). 
   
1.1.2  Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Α.Α.1 
 

Δ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο είλαη ε Άκπλα. 
 
1.1.3 Βθαξκνζηέν εζληθφ δίθαην είλαη ην ειιεληθφ θαη ηδηαίηεξα  ην αλαθεξφκελν ζηελ 
παξάγξαθν 1.4 ηνπ παξφληνο Παξαξηήκαηνο. 
 
1.1.4  ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο 2  
 

Λφρνο ηξαηεγείνπ ηεο 98 Ώλσηέξαο Αηνίθεζε Σαγκάησλ Βζλνθπιαθήο (ΏΑΣΒ) 
[ηξδν « ΚΤΡΕΏΚΟΤΛΔ ΜΏΤΡΟΜΕΥΏΛΔ», Παγαλή Μπηηιήλεο, ΣΚ 81100, Μπηηιήλεο λ. 
Λέζβνπ (Κσδηθφο NUTS GR 411)]. 
 
1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

 

1.2.1 Δίδνο δηαδηθαζίαο  
 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο δεκνζίεπζε 
πξνθήξπμεο δηαγσληζκνχ βάζε ηνπ ΦΒΚ 169/Ώ ηνπ  Ν. 4636/2019 

 
1.2.2 Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο3 

                                                           
1
 Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΙΙ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) Άμυνα, γ) Δθμόςια τάξθ και αςφάλεια, 
δ) Ρεριβάλλον, ε) Οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) Υγεία, η) Στζγαςθ και υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ, θ) 
Κοινωνικι προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Τυχόν άλλθ δραςτθριότθτα. 

2
 Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16 
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Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ην ΓΒ (ΔΦ 1.011.701.-

00.000.00). Δ δαπάλε γηα ηελ ελ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Λνγαξηαζκό Δμόδσλ ΑΛΔ 
2420989001 ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2020, αξκνδηφηεηαο ΓΒ/Γ4 
(ΑΕΤΑΠ).  

 
1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

 
1.3.1 Ώληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  είλαη γηα κίζζσζε εμήληα (60) ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ γηα 

ηνλ κήλα επηέκβξην 2020 (απφ 01 έσο 30 επηεκβξίνπ 2020 γηα αλάγθεο πξνζθπγηθψλ – 
κεηαλαζηεπηηθψλ ξνψλ ζηε δνκή θηινμελίαο πξψελ ηξδν «ΠΏΡΏΑΒΛΛΔ», Μφξηα,  λ. 
ΛΒΐΟΤ). 

 

1.3.2 Σν πξνο πξνκήζεηα είδνο θαηαηάζζεηαη ζηνλ αθφινπζν θσδηθφ ηνπ Κνηλνχ 
Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) : 24955000-3. 

 
1.3.3 Σα θξηηήξηα επηινγήο ηα νπνία αθνξνχλ ζηελ θαηαιιειφηεηα γηα ηελ άζθεζε 

επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο, ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα θαη ηελ 
ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε 
εθαξκφδνληαη ζε ππνβάιινληεο πξνζθνξά ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 4412/2016. 

 
1.3.4 Δ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ πξνυπνινγηζζείζεο 

δαπάλεο είθνζη ελληά ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ πελήληα έμη επξψ (29.456,00 €) . 
 
1.3.5 Δ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη γηα ην δηάζηεκα απφ 01 έσο θαη 30 

επηεκβξίνπ 2020 (30 εκεξψλ). 
 

1.3.6 Ζ ζύκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο από 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, κφλν βάζεη ηεο ηηκήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ησλ 
άξζξσλ 86 θαη 90 ηνπ Ν. 4412/2016.  
 
1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

 

1.4.1 Δ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία 
θαη ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη 
ηδίσο4: 

 ηνπ λ. 4412/2016 (Ώ' 147) “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

 ηνπ λ. 4314/2014 (Ώ' 265)5, “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 
αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) 
Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 
ηεο 13εο Ινπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθό δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 
3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Ώ' 267) «Γηαρείξηζε, 
έιεγρνο θαη εθαξκνγή αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 
2007 -2013», 

 ηνπ λ. 4270/2014 (Ώ' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο 
(ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

                                                                                                                                                                                                 
3
 Άρκρο 53 παρ. 2 εδ. η  ν. 4412/2016 

4
 Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά ςτο κείμενο και τισ 

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

5
 Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
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 ηνπ λ. 4250/2014 (Ώ' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο 
Ννκηθώλ Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ 
π.δ. 318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,   

 ηεο παξ. Γ ηνπ Ν. 4152/2013 (Ώ' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ 
Οδεγία 2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ 
ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

 ηνπ λ. 4129/2013 (Ώ‟ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην» 
 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ.4024/2011 (Ώ 226) «πγθξόηεζε ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηεο 

δηνίθεζεο θαη νξηζκόο ησλ κειώλ ηνπο κε θιήξσζε»,6 
 ηνπ λ. 4013/2011 (Ώ‟ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

θαη Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  
 ηνπ λ. 3861/2010 (Ώ‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε 

λόκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην 
δηαδίθηπν "Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Ώ΄150)7  
 ηνπ άξζξνπ 5 ηεο απφθαζεο κε αξηζκ. 11389/1993 (ΐ΄ 185) ηνπ Τπνπξγνχ 

Βζσηεξηθψλ8 
  ηνπ λ. 3548/2007 (Ώ‟ 68) «Καηαρώξηζε δεκνζηεύζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 

λνκαξρηαθό θαη ηνπηθό Σύπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   
 ηνπ λ. 3310/2005 (Ώ' 30) “Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” γηα ηε 
δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Β..Ρ., ηνπ π.δ/ηνο 
82/1996 (Ώ' 66) «Ολνκαζηηθνπνίεζε  κεηνρώλ Διιεληθώλ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ πνπ 
κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθώλ 
πξνζώπσλ ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα»9, ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ 
Ώλάπηπμεο θαη Βπηθξαηείαο κε αξ. 20977/2007 (ΐ‟ 1673) ζρεηηθά κε ηα „’Γηθαηνινγεηηθά 
γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξώσλ ηνπ λ.3310/2005, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 
λ.3414/2005‟‟, θαζψο θαη ηεο απφθαζεο ηνπ Τθππνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ 
κε αξηζκ.1108437/2565/ΑΟ/2005 (ΐ΄ 1590) “Καζνξηζκόο ρσξώλ ζηηο νπνίεο 
ιεηηνπξγνύλ εμσρώξηεο εηαηξίεο”, 

 ηνπ λ. 2859/2000 (Ώ‟ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  
 ηνπ λ.2690/1999 (Ώ' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο”  θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 
 ηνπ λ. 2121/1993 (Ώ' 25) “Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη Πνιηηηζηηθά 

Θέκαηα”,  
 ηνπ π.δ 28/2015 (Ώ' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα 

έγγξαθα θαη ζηνηρεία”,  
 ηνπ π.δ. 80/2016 (Ώ΄145) “Ώλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Αηαηάθηεο” 
 ηεο κε αξ. 57654 (ΐ‟ 1781/23.5.2017) Ώπφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 

Ώλάπηπμεο «Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ 
Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο 
θαη Αλάπηπμεο» 

                                                           
6
 Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ  για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων 

7
 Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε δφο θμεριςιεσ οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ, που 

προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ωσ άνω προεδρικοφ διατάγματοσ καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 10 του 
άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ προκιρυξθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, όταν ο 
διαγωνιςμόσ προκθρφςςεται από περιφερειακι υπθρεςία, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 379. 

8
 Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ περίλθψθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ, που προβλζπεται ςτο άρκρο 5 τθσ ωσ 

άνω απόφαςθσ, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 10 του άρκρου 379. Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ 
περίλθψθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο ίδιο άρκρο, καταργείται με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 
379, 

9
 Η υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν εταιρειϊν που ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ, απαιτείται ςφμφωνα με το 

άρκρο 8 του ν. 3310/2005, ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ του ενόσ 
εκατομμυρίου ευρϊ (1.000.000,00 €) 
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 ηεο κε αξ. 56902/215 (ΐ' 1924/2.6.2017) Ώπφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη 
Ώλάπηπμεο «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο 
Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)»,  

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 
δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε 
ηεο παξνχζαο θαη εηδηθόηεξα αλαθέξνληαη ζηα (α) έσο (ε), (δ), (η) έσο θαη (ηβ) 
ζρεηηθά,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, 
θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη 
εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

  
1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

 

1.5.1 Δ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 24 
Απγνύζηνπ 2020, εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 08:55 . 

 
1.5.2 Δ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί 24 

Απγνύζηνπ 2020,  εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 09:00 . 
 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

 

 1.6.1 Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν 10 
 

1.6.2.1 Δ δηαθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Αηαθήξπμεο 
θαηαρσξήζεθαλ ζην Κεληξηθφ Διεθηξνληθφ Μεηξψν Αεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΔΜΑΔ) 11,  
αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΏΜΜΏ 
ΑΕΏΤΓΒΕΏ) θαη θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε 
δηεχζπλζε (URL) : www.army.gr, ζηηο 04 Ώπγνχζηνπ 2020. 
 
1.7  Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 
 

 1.7.1  ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, 
εθφζνλ επηιεγνχλ,  ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 
πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί 
κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 
Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Ώ ηνπ λ. 4412/2016. Δ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ 
ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε 
ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ 
εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο12 . 
 
 1.7.2  δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα 
ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 
επηιεγνχλ. 

                                                           
10

 Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Η παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται πριν από τθν θμερομθνία 
δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ ςφμφωνα με το άρκρο 65 του ν. 4412/2016. Ωςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να 
πραγματοποιείται ςε κάκε περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ 
εντόσ 48 ωρϊν από τθ βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ  

11
 Σφμφωνα με τα άρκρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τθν ΥΑ 57654, όπωσ ιςχφουν. 

12
 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.army.gr/
ΑΔΑ: ΩΚ2Π6-Μ03
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 1.7.3  ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα 
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 
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2. ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 
 

Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο13  είλαη ηα αθφινπζα: 
 

1. Σν  Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Αήισζεο [ΣΒΤΑ] 
 

2. Οη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην 
ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 
 

3. Δ παξνχζα Πξφζθιεζε κε ηα Παξαξηήκαηα14 πνπ απνηεινχλ 
αλαπφζπαζην κέξνο απηήο  
 

4. Σν ζρέδην ηεο ζχκβαζεο κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο15  
 
2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

 

2.1.2.1  Δ Αηαθήξπμε κε ην ζχλνιν ησλ Παξαξηεκάησλ ηεο δηαηίζεληαη 
ζηα γξαθεία ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο.  

 

2.1.2.2 Βπηβάιινληαη ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο νη θάησζη απαηηήζεηο 
«Βρεκχζεηαο»16 κε ζθνπφ ηελ πξνζηαζία ηνπ εκπηζηεπηηθνχ ραξαθηήξα ησλ πιεξνθνξηψλ 
ησλ αλσηέξσ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο : 

 
   2.1.2.2.1 Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη 

ηπρφλ ππεξγνιάβσλ, θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, νθείιεη λα ηεξεί απφξξεηεο 
νπνηαζδήπνηε θχζεο θαη είδνπο πιεξνθνξίεο πνπ πεξηέξρνληαη ζε απηφλ, ηπραία ή έλεθα 
ηεο εθηειέζεσο παξνρψλ ππεξεζηψλ. 

 
    2.1.2.2.2 Δ ππνρξέσζε απηή θαηαιακβάλεη θαη ην πάζεο 

θχζεσο πξνζσπηθφ ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ θαη ηπρφλ ππεξγνιάβσλ. Ο πάξνρνο 
ππεξεζηψλ δελ δηθαηνχηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη θάπνηεο απφ ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο γηα 
ζθνπφ άιινλ απφ ηνλ αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ θαη 

                                                           
13

 Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του 
άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α. με ςκοπό να περιγράψει 
ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ 
του άρκρου 63, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για 
τθν προςκόμιςθ των εγγράφων από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και 
ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ςτθν 
οποία αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των παραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων 
που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

14
 Δ Ώ.Ώ. πεξηγξάθεη ξεηά ηα παξαξηήκαηα ηεο ζχκβαζεο (ιρ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, εηδηθή ζπγγξαθή 

ππνρξεψζεσλ, ππνδείγκαηα πξνζθνξψλ, εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, εθφζνλ ππάξρνπλ) 
15

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

16
     Ν.4412/16,  άξζξν 21 
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λα γλσζηνπνηεί θάπνηεο απφ ηηο ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο ζε νπνηνλδήπνηε άιινλ, ηξίην 
θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, εθηφο φζσλ βξίζθνληαη ζε άκεζε ή έκκεζε επαγγεικαηηθή 
εμάξηεζε απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εθηειεζηηθήο ζχκβαζεο. Δ 
απνθάιπςε πιεξνθνξηψλ ζε νπνηνδήπνηε ηξίην πξφζσπν ζα πξέπεη λα γίλεηαη 
εκπηζηεπηηθά θαη κφλν ζην βαζκφ πνπ απηφ είλαη αλαγθαίν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 

 
   2.1.2.2.3 ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζπγθεθξηκέλεο  

παξ. 2.1.2.2, ε ΏΏ δηθαηνχηαη λα δεηήζεη ηελ επαλφξζσζε θάζε δεκίαο ηεο. 
 
   2.1.2.2.4 Βθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη 

πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε 
ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο 
πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

 
   2.1.2.2.5 Αελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδαο, ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη 
ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

 
   2.1.2.2.6 Σν δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα έγγξαθα ησλ πξνζθνξψλ 

άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ αζθείηαη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ άξζξνπ 
πξψηνπ ηνπ ΠΑ 28/2015 (Ώ 34). 
 
 2.1.2.3 Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξήζεη 
εκπηζηεπηηθά θαη λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ 
εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο Σχπνπ), ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε 
ζπγθαηάζεζε ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο (ΏΏ), ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή πιεξνθνξίεο 
πνπ πξνθχπηνπλ απφ απηά. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δηαζθαιίδνπλ ηελ ηήξεζε ησλ 
απαηηήζεσλ απηψλ απφ ην πξνζσπηθφ ηνπο, ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπο θαη θάζε άιιν ηξίην 
πξφζσπν πνπ ρξεζηκνπνηνχλ θαηά ηελ αλάζεζε ή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Γηα ην ζθνπφ 
θαηά ηελ παξαιαβή ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο ππνβάιιεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ λ. 
1599/1986 κε ηελ νπνία δειψλεη ηα αλσηέξσ.17 
 
 2.1.2.4 Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ 
απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά εγγξάθσο θαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα18. 
 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 
 

 
  2.1.3.1 Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο 
ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, νη δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλνλ φηαλ 
απηέο είηε δεηνχληαη απφ ηελ επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο 
Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο είηε 
δεηνχληαη απ‟ επζείαο απφ ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή. Ώπφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο 
παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλνλ εθείλεο πνπ 

                                                           
17

 Άξζξν 22 παξ. 1, έθην εδάθην λ. 4412/2016 «Δλαπόθεηηαη ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πνπ απαηηνύλ, άιια 
κέζα επηθνηλσλίαο πιελ ησλ ειεθηξνληθώλ γηα ηε δηαδηθαζία ππνβνιήο, λα αλαθέξνπλ ζηε ρσξηζηή 
έθζεζε πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 341 ηνπο ζρεηηθνύο ιόγνπο. Δθόζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, νη 
αλαζέηνπζεο αξρέο αλαθέξνπλ ζηε ρσξηζηή έθζεζε ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο θξίλεηαη απαξαίηεηε ε 
ρξήζε άιισλ κέζσλ επηθνηλσλίαο πιελ ησλ ειεθηξνληθώλ θαη’ εθαξκνγή ηνπ πέκπηνπ εδαθίνπ ηεο 
παξνύζαο παξαγξάθνπ» 

18
 Με ηελ επηθχιαμε ηεο ελ φισ ή ελ κέξεη ζχληαμεο ησλ εγγξάθσλ ζε άιιε γιψζζα 
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αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα. ηελ πεξίπησζε απηή ε 
παξνρή δηεπθξηλίζεσλ είλαη ππνρξεσηηθή γηα ηνλ ππνςήθην πάξνρν ππεξεζηψλ θαη 
ππνρξενχηαη επί πνηλή απνξξίςεσο ηεο πξνζθνξάο λα ηελ παξάζρεη θαη δελ ζεσξείηαη 
αληηπξνζθνξά. 
 

2.1.4 Γιώζζα 
 

2.1.4.1 Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα. 

 
  2.1.4.2 Σπρφλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
 
  2.1.4.3 Οη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία 
ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα. ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε 
πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Ώ΄188)19. Βηδηθά, 

ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο 
λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί 
ην έγγξαθν. 20 . 
 
  2.1.4.4 Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ηα 
αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 
5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Ώ΄188).Βηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά 
έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα 
επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε 
απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.21  

 

  2.1.4.5 Βλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα - εηαηξηθά ή 
κε - κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζηελ αγγιηθή γιψζζα, ρσξίο 
λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 
 
  2.1.4.6 Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη 
κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα22. 
 

2.1.5 Δγγπήζεηο23 
 

  2.1.5.1 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. 
εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Βλσζεο 
ή ηνπ Βπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Α θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε 
ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην 
Β.Σ.Ώ.Ώ. - Σ.Μ.Β.Α.Β. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη 
Ααλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Ώλ ζπζηαζεί 

                                                           
19

 Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ 
μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ 
χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ 
τθσ 05-10-61. Η επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

20
 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 

21
 Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  

22
 Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 

23
 Ρρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016  
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παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ 
θαη Ααλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο 
επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 
 
  2.1.5.2 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 
 
  2.1.5.3 Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα 
ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ 
νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) 
ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Ώ.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ 
νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ 
γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη 
αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, 
θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 
εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία  ππνβνιήο πξνζθνξψλ24, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν 
ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα 
θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή 
έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ 
εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο.  
 
  2.1.5.4 Δ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ 
εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 
 
2.2  Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  
 

  2.2.1.1 Αηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 
ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 
 
    2.2.1.1.1 θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
 
    2.2.1.1.2 θξάηνο-κέινο ηνπ Βπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ 
Υψξνπ (Β.Ο.Υ.), 
 
    2.2.1.1.3 ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη 
ηε Α, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα 
Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε 
Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  
 
    2.2.1.1.4 ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ 
πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο 
ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.25 

                                                           
24

 Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 4 περ. θ του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
25

 Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι A.A. 
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν 
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   2.2.1.2 Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή 
κνξθή26 γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο27.  
 
   2.2.1.3 ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.28   
 

2.2.2 Λόγνη απνθιεηζκνύ29  
 
  Ώπνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην 
πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα 
κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο 
αθφινπζνπο ιφγνπο: 
 
  2.2.2.1 ηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε30 θαηαδηθαζηηθή 
απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:  
 
    α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη 
ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΑΒΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 
2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΒΒ L 300 ηεο 11.11.2008 
ζ.42),  
 
    β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί 
ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Βπξσπατθψλ 
Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΒΒ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ 
παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΑΒΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
22αο Ενπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΒΒ L 192 
ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ 
δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  
 
    γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά 
κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Βπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΒΒ C 
316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Ώ΄ 48),  
 

                                                                                                                                                                                                 
λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ 

26
 Ρρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

27
 Ππου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μποροφν να διευκρινίηουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τον τρόπο με τον οποίο οι ενϊςεισ 

οικονομικϊν φορζων κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ ι τεχνικισ και 
επαγγελματικισ ικανότθτασ κατά τα άρκρα 75, 76 και 77, εφόςον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικοφσ λόγουσ και είναι 
ςφμφωνο με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ  (πρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

28
 Ρρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 

29
 Ρρβλ άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 

30
 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  

 Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι:  
 α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται, δεδομζνθσ τθσ 

ωσ άνω νομοκετικισ μεταβολισ, ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα 
ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ,  

 β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ πρζπει να προςαρμόηουν το ςχετικό πεδίο του Μζρουσ ΙΙΙ.Α 
του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί τθσ αναφοράσ ςε “τελεςίδικθ καταδικαστική απόφαση”, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω νομοκετικισ 
μεταβολισ, να θζτουν τθ φράςθ “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο 
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίωσ, μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 
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    δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε 
ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο 
απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΑΒΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ενπλίνπ 2002, γηα ηελ 
θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΒΒ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή 
ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  
 
    ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο 
2005/60/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Οθησβξίνπ 
2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο 
γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο (ΒΒ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή 
λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Ώ΄ 166), 
 
    ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, 
φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Οδεγίαο 2011/36/ΒΒ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Ώπξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 
αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΑΒΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΒΒ L 101 ηεο 
15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Ώ΄ 
215). 
 
   Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο 
βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ 
δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.  
  
   2.2.2.1.1 ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο 
(Β.Π.Β.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Β. θαη Β.Β.) θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ 
εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ  αθνξά  ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 
 
   2.2.2.1.2 ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Ώ.Β.), ε 
ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηνλ Αηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη 
ζε φια ηα κέιε ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
 
   2.2.2.1.3 ηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ 
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηα κέιε ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ31. 
 
  ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ 
πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 
 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ζη) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ 
δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε από 
ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απόθαζε. 32 
 
 2.2.2.2 ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : 
 
   α) φηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά 
ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ 

                                                           
31

 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 τελευταία δφο εδάφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν. 
4497/2017 

32
 Ρρβλ. παρ. 10 άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
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δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο 
ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή λνκνζεζία    
 
   β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια 
κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 
θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 
 

γ) Ώλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή 
ηνπ ζηελ Βιιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 
 
   δ) Αελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη 
εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ 
δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα 
ηελ θαηαβνιή ηνπο33.   
 

ε) ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή  γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα 
θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ 
δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 
πξνζθνξάο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα 
ηνπ ψκαηνο Βπηζεψξεζεο Βξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ 
ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Α1632/2011 (ΐ΄ 266), φπσο 
εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ 
αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο 
πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ ψκαηνο Βπηζεψξεζεο Βξγαζίαο γηα 
παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο 
πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Οη ππφ αα΄ θαη ββ΄ 
θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ. 34  
 
 2.2.2.3 α) Καη' εμαίξεζε, επίζεο, ν πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν 
απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.2.2, ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο 
φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ 
θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ 
νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη 
κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 4412/2016, πξηλ απφ 
ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.  
 
 2.2.2.4. Ώπνθιείεηαη35 απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο 
αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

                                                           
33

 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα    
περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων) ςτο τυποποιθμζνο 
ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

34
 Ρρβ. άρκρο 73 παρ. 2 περίπτωςθ γ του ν. 4412/2016 , θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 39 του ν. 4488/2017. 

35
 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει ζναν, περιςςότερουσ, όλουσ ι ενδεχομζνωσ και κανζναν από τουσ λόγουσ 
αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, 
ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 
4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ 
επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του ΤΕΥΔ (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), 
κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 
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   (α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 
ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/201636,  
 

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή 
εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην 
δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο 
επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Δ 
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε 
κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε 
φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο 
ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 
ιεηηνπξγίαο37,  

 
(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην 

ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 
κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

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

άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν 
παξεκβαηηθά, κέζα,  

 
                                   (ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ 
πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα 
ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

 
(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά 

ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 
παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 
ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

 
(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ 

παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 
απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη‟ 
εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο,  

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

ιήςεο απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο 
πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα 
επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ 
αλάζεζε,  

 

                                                           
36

 Η ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ 
περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το 
άρκρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 

37
 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι ςτο 

Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.  
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(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν 
ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί 
ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη 
θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.  

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

έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε από ηελ 
εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνύ γεγνλόηνο. 38 

 
Δ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν 

νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο 
παξ. 4, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεδεηγκέλα ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα 
εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε 
ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο . 
 
  2.2.2.5. Αελ απνθιείεηαη  πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο απφ ηε 
ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο  ζχκβαζεο εάλ ζπληξέρνπλ νη 
πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005, φπσο ηζρχεη 
(ακηγψο εζληθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ)39. 
 
  2.2.2.6. Ο πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη 
φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία 
απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο  
 
  2.2.2.7. Πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο 
θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.2.1, 2.2.2.2 γ)40 θαη 2.2.2.4 κπνξεί 
λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα 
λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ 
(απηoθάζαξζε). Βάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ 
απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο 
πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Ώλ ηα κέηξα θξηζνχλ 
αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. 
Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε 
ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 
ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ 
δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε 41. 
  
 2.2.2.8. Δ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ 
επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016. 
 
 2.2.2.9. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή 
ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ 
απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

                                                           
38

 Ρρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
39

 Ο λόγοσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 2.2.3.5 τίκεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ μόνο εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ υπό ανάκεςθ 
ςφμβαςθσ υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίσ ΦΡΑ. Κατά το ςτάδιο τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ θ μθ ςυνδρομι του 
ανωτζρω εκνικοφ λόγου αποκλειςμοφ δθλϊνεται ςτο αντίςτοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ *αμιγϊσ εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ+ 

40
 Ρρβλ. παράγραφο 1 του άρκρου 74 ν.4412/2016, θ οποία τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 

41
 Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   
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 2.2.3 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο42  
 

 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο 
παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή 
δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην 
θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην 
Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Ώ΄ ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Βπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Β.Ο.Υ) 
ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Α, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ 
πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ 
Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ 
Βιιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην ΐηνηερληθφ ή Βκπνξηθφ ή 
ΐηνκεραληθφ Βπηκειεηήξην43.   
 

2.2.4 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα44  
 

   ζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ 
παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνρξενχληαη λα 
ππνβάινπλ  ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχεηαη φηη ν ειάρηζηνο κέζνο θχθινο εξγαζηψλ θαηά 
ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (2016, 2017 θαη 2018) απφ εκεξνκελία ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο / πξνζθνξάο), ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο 
ζχκβαζεο, είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο  κε ην  50% ηνπ χςνπο ηεο εθηηκψκελεο κέγηζηεο αμίαο. 
ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο πάξνρνο ππεξεζηψλ δξαζηεξηνπνηείηαη γηα κηθξφηεξν 
ρξνληθφ δηάζηεκα, ηφηε ν θχθινο εξγαζηψλ απφ ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ζα 
πξέπεη λα είλαη αλαινγηθά ηνπιάρηζηνλ ίζνο  κε ην 50%  ηνπ χςνπο  ηεο εθηηκψκελεο 
κέγηζηεο αμίαο ζχκβαζεο.   

 

                                                           
42

 Ρρβλ άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
43

 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016 
44

 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται 
ςτο παρόν άρκρο και να διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για 
τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.9.1, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 
Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε 
απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τα 
οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ 
εργαςιϊν 243.000 ευρϊ τα 3 τελευταία ζτθ), είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ 
πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. 

 Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικήσ επιλογήσ δημοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ 
καταλληλόλητασ: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τθν Ενότθτα IΙΙ, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 
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2.2.5 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα45  
 

  ζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο δειψλνπλ :  
 
  α) ηηο θπξηφηεξεο ζπκβάζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ έρνπλ εθηειέζεη 
θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο 46 

 

  β) ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηερληθνχο θνξείο, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα 
ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο  πνπ δηαζέηνπλ , 
 
  γ) ηνλ ηερληθφ εμνπιηζκφ πνπ  δηαζέηνπλ θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλνπλ 
γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο, θαζψο θαη ηα κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο  
 
  δ) ην κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ δπλακηθφ θαη ηνλ αξηζκφ ησλ 
δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπο θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε 
 
  ε)  ν πξνζθέξσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ 
πξέπεη λα ππνβάιεη ΤΑ ηνπ λφκνπ 1599/1986 φηη νη ρεκηθέο ηνπαιέηεο θαη νη παξερφκελεο 
ππεξεζίεο πιεξνχλ ηα πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνηχπνπ ΒΝ 16194 πεξί "Κηλεηέο 
ηνπαιέηεο ρσξίο απνρέηεπζε-Ώπαηηήζεηο γηα ππεξεζίεο θαη πξντφληα ζρεηηθά κε ηελ 
εγθαηάζηαζε θακπίλσλ θαη πξντφλησλ πγηεηλήο" επί πνηλήο απνθιεηζκνχ. 
 
  ζη)  Ο πξνζθέξσλ ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη αθξηβέο αληίγξαθν άδεηα 
θπθινθνξίαο νρήκαηνο εηδηθνχ ζθνπνχ ηαμηλνκεκέλν σο πιπληήξην ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ 
θαη φρεκα βπηηνθφξν κεηαθνξάο ιπκάησλ/απνβιήησλ ,επί πνηλήο απνθιεηζκνχ. 
 
2.2.2.6 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  
 

  2.2.6.1 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο 
νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.4) θαη ηα ζρεηηθά κε 
ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5), λα ζηεξίδνληαη ζηηο 
ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο47. 
ηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο ηνπο αλαγθαίνπο 
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 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, οι Α.Α. μποροφν να επιβάλλουν 
απαιτιςεισ που να εξαςφαλίηουν ότι οι οικονομικοί φορείσ διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και τεχνικοφσ πόρουσ 
και τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτοφν ειδικότερα 
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, να διακζτουν ικανοποιθτικό επίπεδο εμπειρίασ, αποδεικνυόμενο με κατάλλθλεσ ςυςτάςεισ 
από ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελεςτεί κατά το παρελκόν. Μια Α.Α. μπορεί να κεωρεί ότι ζνασ οικονομικόσ φορζασ δεν 
διακζτει τισ απαιτοφμενεσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ εάν διαπιςτϊςει ότι αυτόσ ζχει ςυγκρουόμενα ςυμφζροντα που 
ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
 Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο και να 
διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των 
ορίων),κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι 
υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα 
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά 
ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. τουλάχιςτον ......... ςυναφείσ παραδόςεισ τα 3 τελευταία ζτθ) κατά τρόπο αντικειμενικό, 
διαφανι χωρίσ να ειςάγουν διακρίςεισ ςε βάροσ των ςυμμετεχόντων είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να 
δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ 
αυτζσ. Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικήσ επιλογήσ δημοςίων ςυμβάςεων και 
ζλεγχοσ καταλληλόtητασ: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' 
(ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα τθν Ενότθτα IV παρ. 1, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

46
 Οι Α.Α. μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να λαμβάνουν υπόψθ ςτοιχεία ςυμβάςεων που εκτελζςκθκαν/παραδόκθκαν 

πριν από τθν τελευταία τριετία   
47

 Ρρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ 
οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ   
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πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ 
νπνίσλ ζηεξίδνληαη.  
 
  2.2.6.2 ηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 
θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθήξπμε 
νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, νη  ελ ιφγσ νηθνλνκηθνί θνξείο θαη απηνί 
ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 48. 
 
  2.2.6.3 Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ 
λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ 49. 
 

2.2.7 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 
 

  2.2.7.1 Πξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ  
 

Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί 
θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.2 θαη β) 
πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3, 2.2.4 θαη 2.2.5 ηεο 
παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ 
ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 Σππνπνηεκέλν 
Έληππν Τπεχζπλεο Αήισζεο (ΣΒΤΑ) (ΐ/3698/16-11-2016), ζχκθσλα κε ην 
επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Παξάξηεκα Παξάξηεκα ΕΕΕ, ην νπνίν απνηειεί 
ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. 

Σν ΣΒΤΑ50 θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ 
ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο Ώ ηεο Ώπφθαζεο 158/2016 ηεο ΒΏΏΑΔΤ θαη 
ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο 
Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο 15/2016 (ΏΑΏ:  ΧΥ0ΓΟΞΣΐ-ΏΚΔ). Σν ΣΒΤΑ ζε επεμεξγάζηκε 
κνξθή είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΒΏΏΑΔΤ (www.eaadhsy.gr) θαη 
(www.hsppa.gr ). 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά 
πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ 
θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, 
ππνβάιιεηαη έλα Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Αήισζεο (ΣΒΤΑ), ην νπνίν 
ππνγξάθεηαη, ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε 
εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ 
απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 2.2.2.1 ηεο παξνχζαο γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ 
πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία 
εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ.  

Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο 
εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ 
εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο 
εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο 
ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

                                                           
48

 Η απαίτθςθ αυτι τίκεται κατά τθν κρίςθ τθσ A.A., άλλωσ διαγράφεται.   
49

 Ρρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρκρου 78  ν. 4412/2016.   
50

 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 
ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV 
Κριτιρια Επιλογισ, ..., Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ  

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
ΑΔΑ: ΩΚ2Π6-Μ03





 

Σελίδα 21 

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο Αήισζεο ( ΣΒΤΑ), 
ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

   2.2.7.2 Ώπνδεηθηηθά κέζα51 
 
Α. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο 
ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.6, θξίλνληαη θαηά ηελ 
ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά 
ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 
4412/201652. 

ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο 
ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.6. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο 
ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.2 ηεο 
παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε (παξάγξαθνη 
2.2.3- 2.2.6)53. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ 
νπνίνπ ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ 
νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2.1, 2.2.2.2 θαη 2.2.2.454. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα 
αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά 
εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ55. 

Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.2 
νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ 
δηθαηνινγεηηθά56: 

                                                           
51

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

52
 Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 

53
 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 

54
 Η αναφορά ςτθν παρ. 2.2.2.4 προβλζπεται εφόςον θ A.A. ορίςει ςτθ Διακιρυξθ ζναν, περιςςότερουσ ι όλουσ τουσ λόγουσ 

αποκλειςμοφ τθσ εν λόγω παραγράφου. Συμπλθρϊνεται αναλόγωσ  (πρβλ παρ. 1 άρκρο 78 ν. 4412/2016 
55

 Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
56

 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε 
διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 

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

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

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

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

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

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

 4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
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α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.2.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ 
κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή 
δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη 
πξνυπνζέζεηο. Δ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα 
κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή 
ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ 
θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.2.1, 

β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.2.257 θαη 2.2.2.458 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη 
απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο θαη  επηπιένλ ππεύζπλε 
δήισζε ηνπ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ αλαθνξηθά κε ηνπο νξγαληζκνύο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ν πξνζσξηλόο αλάδνρνο έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ 
Διιάδα αθνξά Οξγαληζκνύο θύξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) ζηνπ νπνίνπ νθείιεη λα 
θαηαβάιεη εηζθνξέο.  
 
Βηδηθφηεξα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Βιιάδα, ηα 
πηζηνπνηεηηθά φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην 
Πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Σν πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ πξφζσπν 
δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν Πξσηνδηθείν 
ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε 
κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Β.Μ.Δ., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, 
σο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Σα θπζηθά πξφζσπα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ 
πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε.  

Δ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηνπο 
εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Βιιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 
πιαηθφξκαο ηεο Ώλεμάξηεηεο Ώξρήο Αεκνζίσλ Βζφδσλ59. 

Ώλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ 
ή φπνπ ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.2.1 θαη 2.2.2.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο 
παξαγξάθνπ 2.2.2.4, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 
βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - 
κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ 
νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο 
παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.2.1 θαη 2.2.2.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.2.4. 

                                                                                                                                                                                                 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, 

εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
57

 Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και 
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν 
εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. Τα 
εν λόγω πιςτοποιθτικά υποβάλλονται μαηί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μζςα του άρκρου 22 από τον προςωρινό ανάδοχο, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του υποςυςτιματοσ. 

58
 Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ. 

59 Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet. 
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Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.2.4 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο 
νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν 
ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

  γ) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2.2.2.2γ ηεο παξνχζαο, πηζηνπνηεηηθφ 
απφ ηε Αηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ θαη πληνληζκνχ ηεο Βπηζεψξεζεο Βξγαζηαθψλ 
ρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί 
ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.  

  δ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.2.8. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο 
νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 

 B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.3. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο 
γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε 
ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Οη 
νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο 
πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ 
κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Ώ΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν 
πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. 
ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ 
κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ 
δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ 
αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή 
εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ 
απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο.60 

Οη  εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Βιιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο 
ζην ΐηνηερληθφ ή Βκπνξηθφ ή ΐηνκεραληθφ Βπηκειεηήξην θαη θσηναληίγξαθν ησλ αδεηώλ 
ιεηηνπξγίαο, νη νπνίεο ζα πξέπεη λα είλαη ζε ηζρύ ή λα βεβαηώλεηαη εγγξάθσο από 
ηνλ αξκόδην θξαηηθό θνξέα ε λνκηκόηεηα ιεηηνπξγίαο ηεο ελ ιόγσ επηρείξεζεο. 

 Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο 
παξαγξάθνπ 2.2.4 νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηνηρεία πνπ λα απνδεηθλχεηαη φηη ν ειάρηζηνο 
κέζνο θχθινο εξγαζηψλ θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (2016, 2017 θαη 2018) απφ εκεξνκελία 
ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο / πξνζθνξάο), ζηνλ ηνκέα δξαζηεξηνηήησλ πνπ 
απνηειεί ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζνο  κε ην  50% ηνπ χςνπο ηεο 
εθηηκψκελεο κέγηζηεο αμίαο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο πάξνρνο 
ππεξεζηψλ δξαζηεξηνπνηείηαη γηα κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηφηε ν θχθινο εξγαζηψλ 
απφ ηελ έλαξμε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ζα πξέπεη λα είλαη αλαινγηθά ηνπιάρηζηνλ ίζνο  
κε ην 50%  ηνπ χςνπο  ηεο εθηηκψκελεο κέγηζηεο αμίαο ζχκβαζεο. 
 
Βάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα βάζηκν ιφγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα 
αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 
ηνπ επάξθεηα κε νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν έγγξαθν.61 
 

                                                           
60

 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά 
περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά 
Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ . 

61
 Η καταλλθλότθτα του προςκομιηόμενου από τον οικονομικό φορζα εγγράφου για τθν απόδειξθ τθσ χρθματοοικονομικισ του 

επάρκειασ εναπόκειται ςτθν κρίςθ τθσ Α.Α. (πρβλ. άρκρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 
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 Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5 νη νηθνλνκηθνί 
θνξείο πξνζθνκίδνπλ, ζηνλ θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, ην ζχλνιν ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.562 
 
 Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο 
πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε 
λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, 
πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΒΚ, ζπγθξφηεζε Α.. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε 
Ώ.Β., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ δηαγσληδνκέλνπ). Ώπφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα 
πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ 
θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία θαηά ηελ 
εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο 
θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε 
ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

 Β.6. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο63 
πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε 
απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα 
πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Ώ΄ ηνπ λ. 
4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο 
εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην 
νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.  

ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή 
ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε 
ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.  

Δ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο 
νξγαληζκνχο ή ην πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά 
ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο 
θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη 
απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ 
εγγξαθήο ηνπο.  

 Β.7. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, 
ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα 
πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 
παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

 Β.8. ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο 
ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.6 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη 
ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε 
ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ.64 

 

                                                           
62

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

63
 Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  

64
 Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό 

μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο 
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 2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

 
2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο65  

 
   Κξηηήξην αλάζεζεο66 ηεο χκβαζεο67 είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 
νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά  βάζεη ηηκήο68. 

 
 2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 
  

2.4.1.1 Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο 
πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα «Ε» ηεο Αηαπξαγκάηεπζεο, γηα ηηο πεξηγξαθφκελεο 
ππεξεζίεο.  

 
2.4.1.2 Αελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.  

 
   2.4.1.3 Δ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή 
πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ςεθηαθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. 
ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο 
ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο69. 
 
  2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  
 
   2.4.2.1.  ζνη επηζπκνχλ λα ιάβνπλ κέξνο ζε δηαδηθαζία 
ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξέπεη λα ππνβάιινπλ, επί απνδείμεη, πξνζθνξά ή αίηεζε 
ζπκκεηνρήο, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 
 
   2.4.2.2.  Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ζε 
δχν αληίηππα (πξσηφηππν θαη αληίγξαθν) είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, είηε (γ) κε θαηάζεζή ηνπο ζην Λ/98 ΏΑΣΒ. ε πεξίπησζε 
ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, νη θάθεινη πξνζθνξάο 
γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ πεξηέιζνπλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 
εκεξνκελία θαη, φπσο νξίδεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.5.1 ηεο παξνχζαο. Δ αλαζέηνπζα αξρή 
δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ 
απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. Αελ ζα 
παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα 
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 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 

66
 Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του 

άρκρου 86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από 
προδιαγραφζσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ 
προςφζροντεσ, προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι 
προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

67
 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ) παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). 
68

 Ρρόκειται, ςτθν ουςία, για το κριτιριο ανάκεςθσ τθσ χαμθλότερθσ τιμισ, όπωσ είχε επικρατιςει ςτο προϊςχφςαν δίκαιο 
(Οδθγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν θ τιμι είναι το μοναδικό κριτιριο ανάκεςθσ θ αξιολόγθςθ γίνεται μόνο βάςει αυτισ 

69
 Άξζξν 96, παξ. 7 ηνπ λ. 4412/2016 
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θη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. ηελ εμσηεξηθή πιεπξά φισλ ησλ 
θαθέισλ ηεο πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα παξαθάησ: 
 
     α.  Δ ιέμε  «ΠΡΟΦΟΡΏ». 
 
     β. Δ πιήξεο ηδηφηεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
(Μνλάδα/ηξαηησηηθή Τπεξεζία). 
 
     γ. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο. 
 
     δ. Δ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 
 
     ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα [επσλπκία, δηεχζπλζε 
θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ηειεθψλνπ, θαμ θαη ηπρφλ δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ 
ηνπ δηαγσληδνκέλνπ (ζε πεξίπησζε Έλσζεο Πξνζψπσλ/Κνηλνπξαμίαο πξέπεη λα 
αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία απηά γηα φια ηα κέιε ηεο)]. 
  

ΑΕΏΚΔΡΤΞΔ Νν: 22/2020 
 

ΦΏΚΒΛΟ ΠΡΟΦΟΡΏ ΓΕΏ ΣΔ ΑΕΏΑΕΚΏΕΏ ΑΕΏΠΡΏΓΜΏΣΒΤΔ ΥΧΡΕ ΑΔΜΟΕΒΤΔ 

ΠΡΟΚΔΡΤΞΔ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ  
 ΜΒ ΣΕΣΛΟ:  

ΑΕΏΚΔΡΤΞΔ ΑΕΏΑΕΚΏΕΏ ΑΕΏΠΡΏΓΜΏΣΒΤΔ ΥΧΡΕ ΑΔΜΟΕΒΤΔ ΠΡΟΚΔΡΤΞΔ 

ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΓΕΏ  ΜΕΘΧΔ ΒΞΔΝΣΏ (60) ΥΔΜΕΚΧΝ ΣΟΤΏΛΒΣΧΝ  ΓΕΏ ΣΟΝ ΜΔΝΏ 
ΒΠΣΒΜΐΡΕΟ 2020 (01 ΒΧ 30 ΒΠΣΒΜΐΡΕΟΤ 2020) ΓΕΏ ΏΝΏΓΚΒ ΠΡΟΦΤΓΕΚΧΝ – 
ΜΒΣΏΝΏΣΒΤΣΕΚΧΝ ΡΟΧΝ ΣΔ ΑΟΜΔ ΦΕΛOΞΒΝΕΏ ΠΡΧΔΝ ΣΡΑΟ «ΠΏΡΏΑΒΛΛΔ», 

ΜΟΡΕΏ, Ν. ΛΒΐΟΤ, ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΕΘΒΕΔ ΑΏΠΏΝΔ ΒΕΚΟΕ ΒΝΝΕΏ ΥΕΛΕΏΑΧΝ 
ΣΒΣΡΏΚΟΕΧΝ ΠΒΝΔΝΣΏ ΒΞΕ ΒΤΡΧ (29.456,00€). 

 
ΏΦΟΡΏ Β …………………….. (ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ δηαγσληδόκελν αλάινγα κε ηα 
ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο πνπ ππνβάιιεη ζε έληππε κνξθή) 
 

ΏΝΏΘΒΣΟΤΏ ΏΡΥΔ: …………………. 
ΔΜΒΡΟΜΔΝΕΏ ΤΠΟΐΟΛΔ ΠΡΟΦΟΡΏ:…./…../2020 

ΚΏΣΏΛΔΚΣΕΚΔ ΔΜΒΡΟΜΔΝΕΏ ΤΠΟΐΟΛΔ ΠΡΟΦΟΡΏ:…./…../2020 
ΔΜΒΡΟΜΔΝΕΏ ΑΕΒΝΒΡΓΒΕΏ ΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ:…./…../2020 

ΣΟΕΥΒΕΏ ΏΠΟΣΟΛΒΏ:……………………………………………………………………… 
«Να κελ αλνηρζεί απφ ηελ ηαρπδξνκηθή ππεξεζία ή ηελ γξακκαηεία» 

 
Γηεπθξίλεζε: Αελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνθφιιεηνη θάθεινη, νη νπνίνη 

είλαη δπλαηφλ λα απνζθξαγηζζνχλ θαη λα επαλαζθξαγηζζνχλ ρσξίο λα αθήζνπλ ίρλε. 
Σπρφλ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη λα αλαγξάθνπλ επί απηψλ αλ ηπρφλ αθνξνχλ δηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο ή ζηνηρεία ηερληθήο πξνζθνξάο ή ζηνηρεία νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ή 
δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο ή επηθαηξνπνηεκέλα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο. 
 
   2.4.2.3.  Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε 
νπνηνλδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, 
δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη ζην αξκφδην φξγαλν πξν ηεο εθπλνήο ηεο 
πξνζεζκίαο. 
 
   2.4.2.4.  Δ έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ θαη ησλ αηηήζεσλ 
ζπκκεηνρήο, πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζην αξκφδην γλσκνδνηηθφ 
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φξγαλν, θεξχζζεηαη απφ ηνλ πξφεδξν απηνχ, κηζή ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμεο. Δ 
παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, πνπ έρεη 
εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζειζφλησλ 
ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Δ ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ 
πξφεδξν ηνπ αξκφδηνπ γλσκνδνηηθνχ νξγάλνπ, κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο 
ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά ή αίηεζε 
ζπκκεηνρήο.  
 
   2.4.2.5.  Πξνζθνξέο ή αηηήζεηο ζπκκεηνρήο πνπ ππνβάιινληαη 
εθπξφζεζκα, επηζηξέθνληαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ ή λα αμηνινγεζνχλ αληηζηνίρσο. 
ηελ θιεηζηή δηαδηθαζία, πξνζθνξά πνπ ππνβάιιεηαη απφ πξνζθέξνληα πνπ δελ 
πξνζθιήζεθε πξνο ηνχην, επηζηξέθεηαη ρσξίο λα απνζθξαγηζζεί.  
 
   2.4.2.6.  Οη πξνζθνξέο θαη νη αηηήζεηο ζπκκεηνρήο ππνγξάθνληαη 
θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ή, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ 
πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 
 
   2.4.2.7.  Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά 
ηνπο ηα αθφινπζα:  
 
     (α)  έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Αηθαηνινγεηηθά 
πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε 
απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο 
θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα. 
 
     (β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή 
Πξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
θαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.  
 
Ώπφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ 
εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα70, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16 . 
Βθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ 
χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο 
ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα 
ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

Αελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο 
πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο 
πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

Σα δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, ζε νπηηθφ δίζθν (CD). Βπηπιένλ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε 
ζθξαγηζκέλν θάθειν θαη ζε έληππε θαη πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4250/2014. 
Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά ηα πξσηφηππα έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ 
εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα 
έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε θξαγίδα ηεο Υάγεο (Apostille). Αελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε 
κνξθή ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ηα ΦΒΚ, ηα 
ηερληθά θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη λα 
απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. 

Δ  αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί  απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε νπνηνδήπνηε 
ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ ζε έληππε κνξθή θαη ζε 
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 Ρρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2 τθσ προαναφερκείςασ υπουργικισ απόφαςθσ με αρικμ. 56902/215/2017  
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εχινγε πξνζεζκία φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία  πνπ έρνπλ ππνβάιεη 
ειεθηξνληθά ζε νπηηθφ δίζθν (CD),  φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο 
δηαδηθαζίαο71. 

 
2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή 

Πξνζθνξά» 
 
 2.4.3.1 Σν ζηνηρείν θαη δηθαηνινγεηηθφ γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ 

ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία είλαη ην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (ΣΒΤΑ) 
φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/201672, ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 2.2.7.1. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην  
ζρεηηθφ πξφηππν ΣΒΤΑ, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο 
(Παξάξηεκα ΕΕΕ). 
   Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, 
ππνβάιινπλ ην ΣΒΤΑ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

  2.4.3.2 H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη 
ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ην θεθάιαην “Ώπαηηήζεηο-
Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο” ηνπ Παξαξηήκαηνο  IV ηεο Αηαπξαγκάηεπζεο , πεξηγξάθνληαο 
αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Πεξηιακβάλεη 
ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ απνδεηθλχεηαη  ε θαηαιιειφηεηα 
ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ θαη ππεξεζηψλ  θαζψο θαη νη ζρεηηθέο πηζηνπνηήζεηο γηα ηελ 
δηαζθάιηζε πνηφηεηαο ,ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη  ηελ αζθάιεηα θαη πγεία ζηελ 
εξγαζία, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο 
άλσ Παξάξηεκα. Δ πξφζβαζε ζε έληππε ή ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζην παξαπάλσ 
Παξάξηεκα γίλεηαη θαηφπηλ ππνβνιήο αηηήκαηνο πξνο ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα 
αλαζέζνπλ ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ 
πξνηείλνπλ73. 

 
. 

 
Οη πξνζθεξφκελε ηηκή είλαη ζηαζεξή θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 

αλαπξνζαξκφδνληαη θαη ππφθεηηαη ζε Φ.Π.Α., θξαηήζεηο ππέξ δεκνζίνπ θαη ηξίησλ σο 
θαη θάζε άιιεο επηβάξπλζεο ,ζύκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία 

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

ΒΤΡΧ ή πνπ θαζνξίδεηαη  ζρέζε ΒΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα 
ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 
γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη 
απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή74 ζην Παξάξηεκα Ε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.   

  

  2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ75   

                                                           
71

 Σε περίπτωςθ που, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, κρίνεται ςκόπιμο από τθν Α.Α. να προςκομιςτοφν ςτοιχεία πρόςφορα να 
αποδείξουν τθν οικονομικι προςφορά, ιδίωσ όταν αυτι περιλαμβάνει ανάλυςθ κόςτουσ, περιγράφεται ςτο περιεχόμενο του 
υποφακζλου οικονομικισ προςφοράσ και ο τρόποσ υποβολισ τουσ   

72
 Δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ιςχφει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κατά τα 

αναφερόμενα ςτθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) www.eaadhsy.gr  
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 Βλ. άρκρο 58 του ν. 4412/2016 
74

 Βλ παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016 
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 Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016 
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   2.4.5.1 Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ 
ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 60 εκεξώλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ, ήηνη έσο θαη 24 Ννεκβξίνπ 2020. 
 
   2.4.5.2 Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ 
ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη.  
 
   2.4.5.3 Δ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη 
εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο. 
 
   2.4.5.4 Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ 
ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο 
καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε 
ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ 
πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ 
αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία 
πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη 
απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 
 
 2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ76 
 
  H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο 
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 
 
  2.4.6.1 Δ νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην 
πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί 
φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Υξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. 
(Πεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.4. 
(Πεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Ώπνζθξάγηζε θαη 
αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ 
αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο,77  
 
  2.4.6.2 Δ νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, 
εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη 
ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ 
ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, 
 
  2.4.6.3 Γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο 
απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη 
απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο 
θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016, 
 

2.4.6.4 Δ νπνία είλαη ππφ αίξεζε. 
 
  2.4.6.5 Δ νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκψλ. 
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 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 
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 Ρρβλ άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 
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  2.4.6.6 Δ νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο 
θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο. 
 
  2.4.6.7 Δ νπνία παξνπζηάδεη κε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ηνπ πίλαθα 
ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο κε ηελ δνκή ηνπ ελ ιφγσ 
ππνδείγκαηνο. 
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3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

 

 3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

 

   3.1.1 Ώπνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ 

    Δ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε 
θαηά ηελ θξίζε ηεο Βπηηξνπήο Αηελέξγεηαο Αηαγσληζκνχ θαη Ώμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ, ε 
νπνία πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ 
πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα: 

α. Απνζθξάγηζε ηνπ (ππό)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-
Σερληθή Πξνζθνξά» ηελ 24 Απγνύζηνπ 2020 Γεπηέξα θαη ώξα 09:00. 

β. Απνζθξάγηζε ησλ (ππό)θαθέισλ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» - 
«Γηθαηνινγεηηθά Καηαθύξσζεο», αξγόηεξα ηελ ίδηα εκέξα. 

ζνη δηθαηνχληαη, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, ιαµβάλνπλ γλψζε ησλ πξνζθνξψλ ησλ ζπµµεηερφλησλ ζην δηαγσληζµφ. 
Με ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην 
άξζξν 3.1.2 ηεο παξνχζαο, θάζε πξνζθέξσλ  απνθηά πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο 
θαη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε 
πξνζθνξάο, πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο εκπηζηεπηηθέο. 
Δ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα 
δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην 
πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ 
λ. 4412/2016. 

  3.1.2 Ώμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 
 

Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή 
πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ηεο αξκφδηαο Βπηηξνπήο, εθαξκνδφκελσλ θαηά 
ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

Βηδηθφηεξα : 

 α) ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα 
ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, 
ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ78. 

β) ηε ζπλέρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε κφλν ησλ 
ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο 
έθξηλε πιήξε. Δ αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη 
ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο 
φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρή φζσλ ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ αληίζηνηρα πιεξνχλ ηα αλσηέξσ. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κπνξεί 
λα ζπληάζζεηαη εληαίν πξαθηηθφ,  ην νπνίν θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλν, κφλν ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, πξνθεηκέλνπ ε ηειεπηαία λα νξίζεη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 
απνζθξάγηζεο ηνπ (ππν)θαθέινπ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 
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 Ρρβλ και το άρκρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν              
εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ” 
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γ) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απνζθξαγίδνληαη, 
θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε νη  θάθεινη φισλ ησλ 
ππνβιεζεηζψλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

δ) Σν αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηηο ηερληθέο πξνζθνξέο θαη ηα 
δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο 
ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή 
απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ 
αλαδφρνπ. Σν ελ ιφγσ πξαθηηθφ θνηλνπνηείηαη απφ ην σο άλσ φξγαλνζηελ αλαζέηνπζα 
αξρή πξνο έγθξηζε. 

ηελ πεξίπησζε ησλ ζπλνπηηθψλ δηαγσληζκψλ επηηξέπεηαη ην άλνηγκα ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ θαη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 
ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε θαηά ηελ θξίζε ηεο Βπηηξνπήο.  

Βάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο 
ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ 
ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, 
θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. 
ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016. Βπηζεκαίλεηαη φηη ε 
εθηίκεζε θαη ηα ζρεηηθά αηηήκαηα πξνο ηνπο πξνζθέξνληεο γηα ηελ παξνρή εμεγήζεσλ 
ζρεηηθά κε ην αλ κία πξνζθνξά θαίλεηαη αζπλήζηζηα ρακειή ελαπφθεηληαη ζηελ θξίζε είηε 
ηεο Βπηηξνπήο Αηαγσληζκνχ, θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ ππνβιεζεηζψλ πξνζθνξψλ, είηε 
ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαηά ηε δηαδηθαζία έγθξηζεο ηνπ 
πξαθηηθνχ ηεο Βπηηξνπήο Αηαγσληζκνχ. ε θάζε πεξίπησζε ε θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο ζρεηηθά κε ηηο αζπλήζηζηα ρακειέο πξνζθνξέο θαη ηελ απνδνρή ή φρη ησλ ζρεηηθψλ 
εμεγήζεσλ εθ κέξνπο ησλ πξνζθεξφλησλ ελζσκαηψλεηαη ζηελ σο θαησηέξσ εληαία 
απφθαζεο. 

ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε 
θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Δ 
θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Βπηηξνπήο ηνπ Αηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο79.  Βπηζεκαίλεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο 
θιήξσζεο ζα ελζσκαησζνχλ νκνίσο ζηελ σο θαησηέξσ εληαία απφθαζε. 

ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη από ηελ αλαζέηνπζα αξρή κηα απόθαζε, κε ηελ νπνία 
επηθπξώλνληαη ηα απνηειέζκαηα  όισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ80 («Γηθαηνινγεηηθά 
πκκεηνρήο», «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»), ε νπνία 
θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο αλσηέξσ 
απόθαζεο ρσξεί έλζηαζε ζύκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/16. 

 
3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ81 - 

Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

 

Σελ ίδηα εκέξα 23 Ενπιίνπ 2020 ζα θαηαηεζνχλ θαη ζα ειεγρζνχλ ηα δηθαηνινγεηηθά 
θαηαθχξσζεο . 
ζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 

                                                           
79

 Βλ. άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
80

 ήτοι για όλεσ τισ ςυμβάςεισ εκτιμϊμενθσ αξίασ ζωσ 60.000, 00 ευρϊ, ςτισ οποίεσ αφορά το παρόν υπόδειγμα. Ρρβλ. παρ. 4 
του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 

81
 Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016 
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Ώπνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i)  θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 
δειψζεθαλ κε ην Σ.Β.Τ.Α., είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή 
αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ 
απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.2 
(ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.3 έσο 2.2.6 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,  

Ώλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ 
πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη 
πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3 -2.2.6 ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

Δ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε 
ζχληαμε πξαθηηθνχ ηελ Βπηηξνπή ηνπ Αηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην 
απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ 
θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ 
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. Βπηζεκαίλεηαη φηη, ε αξκφδηα επηηξνπή ηνπ 
δηαγσληζκνχ, κε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο, κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ θαηαθχξσζε ηεο 
ζχκβαζεο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ θαη 
σο εμήο:  πνζνζηφ 30%82 ζηελ πεξίπησζε ηεο κεγαιχηεξεο πνζφηεηαο θαη πνζνζηφ 
50%83 ζηελ πεξίπησζε κηθξφηεξεο πνζφηεηαο. Γηα θαηαθχξσζε κέξνπο ηεο πνζφηεηαο 
θάησ ηνπ θαζνξηδφκελνπ σο αλσηέξσ πνζνζηνχ, απαηηείηαη πξνεγνχκελε απνδνρή απφ 
ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. 

Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο 
Βπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

 
3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

 

Δ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ 
ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε 
πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη απνδεθηή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ λ. 
4412/2016, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν.  

Σα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο 
ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα θάησζη: 

α) άπξαθηε πάξνδνο ησλ πξνζεζκηψλ άζθεζεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ελζηάζεσλ.  

β) θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ απηφο 
ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξαγξάθνπ 2.2.7.2. ή ηεο άζθεζεο 
ελδίθσλ κέζσλ θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, έπεηηα απφ ζρεηηθή πξφζθιεζε .84 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ 
κέζα ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα 

                                                           
82

 Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ μζχρι 100.000 ευρϊ 
περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. (παραγρ. 1, άρκρο 105, Ν. 4412/2016) 

83
 Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρκρο 105, Ν. 4412/2016) 

84
 Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 26 του ν. 4497/2017. 
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δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά.  

 
3.4 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

 

Δ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη 
αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 
106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Βπηηξνπήο ηνπ Αηαγσληζκνχ. 
Βπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο 
δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη 
κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη 
ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε.  
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4. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

 

 4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 
 

4.1.1. Βγγχεζε ζπκκεηνρήο  
 
 Σν χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 2% επί ηεο αμίαο ηεο 

ζύκβαζεο ήηνη πεληαθόζηα πέληε επξώ (505,00 €) . 
 

  4.1.2 Βγγχεζε Καιήο εθηέιεζεο 
 
 Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε 
πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζύκβαζεο, εθηφο ΦΠΏ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ 
ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ήηνη ρηιίσλ δηαθνζίσλ εμήληα επξώ (1.260,00 €).  
 
  4.1.3 Δ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, 
πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία 
ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  
 
  4.1.4 Δ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη 
ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ ηζφπνζεο πξνο 
απηφλ πξνθαηαβνιήο. 85 
 
  4.1.5 ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 
4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο 
λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο 
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΠΏ.  
 
  4.1.6 Δ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο 
ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  
 
  4.1.7 ηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο, κεγαιχηεξνπ χςνπο 
απφ απηφ πνπ θαιχπηεηαη κε ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ 
αλάδνρν εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν  72 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 
θαη 2.1.5. ηεο παξνχζαο,  πνπ ζα θαιχπηεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηεο εγγχεζεο 
θαιήο εθηέιεζεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο θαηαβαιινκέλεο πξνθαηαβνιήο. Δ πξνθαηαβνιή θαη ε 
εγγχεζε πξνθαηαβνιήο κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη ηκεκαηηθά, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 
5.1. ηεο παξνχζαο (ηξφπνο πιεξσκήο). 
 
  4.1.8 Δ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη ε εγγχεζε πξνθαηαβνιήο 
επηζηξέθνληαη ζην ζχλνιφ ηνπο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Βάλ ζηα πξσηφθνιια νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο 
παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή 
ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ 
εθπξνζέζκνπ.  
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 Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.  
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 4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  
 

Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 
4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Ώζηηθφο Κψδηθαο.  
 

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο. 
 

4.3.1 Καηά ηελ εθηέιεζε ησλ δεκφζησλ ζπκβάζεσλ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
ηεξνχλ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο 
Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία61. Δ 
ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ 
επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη 
ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

 

4.3.2 Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ εγγπάηαη γηα ηε δηάζεζε ηνπ αλαθεξνκέλνπ 
ζηελ Πξνζθνξά ηνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο επίζεο θαη ησλ παξφρσλ ππεξεζηψλ ηνπ, 
πνπ ζα δηαζέηνπλ ηελ απαηηνχκελε  εκπεηξία, ηερλνγλσζία θαη ηθαλφηεηα, ψζηε λα 
αληαπνθξηζνχλ πιήξσο ζηηο απαηηήζεηο ηνπ έξγνπ, ππφζρεηαη δε θαη βεβαηψλεη φηη ζα 
επηδεηθλχνπλ πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαηά ηηο επαθέο ηνπο κε ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο θαη 
ηα ζηειέρε ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο ή ησλ εθάζηνηε ππνδεηθλπνκέλσλ απφ απηήλ 
πξνζψπσλ. 

 

4.3.3 Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ νθείιεη λα ελεξγεί κε επηκέιεηα θαη 
θξνληίδα, ψζηε λα εκπνδίδεη πξάμεηο ή παξαιείςεηο, πνπ ζα κπνξνχζαλ λα έρνπλ 
απνηέιεζκα αληίζεην κε ην ζπκθέξνλ ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο (Λ/98 ΏΑΣΒ), θαζψο 
θαη ησλ εθάζηνηε Ώλαζεηνπζψλ Ώξρψλ. 

 

4.3.4 Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ ππνρξενχηαη λα ιακβάλεη θάζε πξφζθνξν 
κέηξν αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο γηα ηελ απνηξνπή δεκηψλ ή θζνξψλ θαη είλαη 
ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά ή βιάβε πξνζψπσλ, πξαγκάησλ ή εγθαηαζηάζεσλ ησλ 
πεξηνρψλ  πνπ  ζα  παξάζρεη  ηεο  ππεξεζίεο,  ηνπ  πξνζσπηθνχ  ησλ πεξηνρψλ ή 
ηξίησλ θαη γηα ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ηέηνηαο βιάβεο ή δεκηάο πνπ είλαη δπλαηφλ λα 
πξνμελήζεη θαηά ή επ‟ επθαηξία ηεο εθηέιεζεο ησλ ππεξεζηψλ απφ ηνλ πάξνρν 
ππεξεζηψλ ή ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ εθφζνλ νθείιεηαη ζε πξάμε ή παξάιεηςε 
απηψλ ή ζε ειάηησκα ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ. 

4.3.5 Ο  πάξνρνο  ππεξεζηψλ  ζε  πεξίπησζε  παξάβαζεο  
νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο χκβαζεο, έρεη ππνρξέσζε λα απνδεκηψζεη ηελ Ώλαζέηνπζα 
Ώξρή, γηα θάζε ζεηηθή θαη απνζεηηθή δεκία πνπ πξνθάιεζε κε απηήλ ηελ παξάβαζε εμ 
νηαζδήπνηε αηηίαο θαη αλ πξνέξρεηαη. 

 

4.3.6 Δ   Ώλαζέηνπζα   Ώξρή   απαιιάζζεηαη   απφ   θάζε   επζχλε   θαη 
ππνρξέσζε απφ ηπρφλ αηχρεκα ή απφ θάζε άιιε αηηία θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ 
ππεξεζηψλ. Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή δελ έρεη ππνρξέσζε θαηαβνιήο απνδεκίσζεο γηα 
ππεξσξηαθή απαζρφιεζε ή νπνηαδήπνηε άιιε ακνηβή ζην πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ 
ή ηξίησλ. Ώπφ ηελ εθηέιεζε ηνπ ηεο ζχκβαζεο θακία έλλνκε ζρέζε δελ δεκηνπξγείηαη 
κεηαμχ ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ αλαδφρνπ ή / θαη άιισλ 
παξφρσλ ππεξεζηψλ πνπ αζρνιείηαη  κε ην έξγν. 
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4.3.7 ε πεξίπησζε πνπ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ είλαη Έλσζε/ 
Κνηλνπξα- μία, ηα Μέιε πνπ απνηεινχλ ηελ Έλσζε/ Κνηλνπξαμία, ζα είλαη απφ θνηλνχ 
θαη εηο νιφθιεξνλ ππεχζπλα έλαληη ηεο Ώλαζέηνπζα Ώξρή γηα ηελ εθπιήξσζε φισλ 
ησλ απνξξενπζψλ απφ ηε Αηαθήξπμε ππνρξεψζεψλ ηνπο. Σπρφλ πθηζηάκελεο κεηαμχ 
ηνπο ζπκθσλίεο πεξί θαηαλνκήο ησλ επζπλψλ ηνπο έρνπλ ηζρχ κφλνλ ζηηο εζσηε- 
ξηθέο ηνπο ζρέζεηο θαη ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαληαη λα πξνβιεζνχλ έλαληη ηεο 
Ώλαζέηνπζα Ώξρή σο ιφγνο απαιιαγήο ηνπ ελφο Μέινπο απφ ηηο επζχλεο θαη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ άιινπ ή ησλ άιισλ Μειψλ γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ Έξγνπ. 

 

4.3.8 ε πεξίπησζε πνπ εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδήπνηε ιφγν, 
Μέ- ινο ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 
σο κέινπο ηεο Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο θαηά ην ρξφλν εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ηφηε 
εάλ νη ζπκβαηηθνί φξνη κπνξνχλ λα εθπιεξσζνχλ απφ ηα ελαπνκείλαληα Μέ- ιε ηεο 
Έλσζεο/ Κνηλνπξαμίαο, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη σο έρεη θαη λα παξάγεη 
φια ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη φξνπο. Δ δπλαηφ- ηεηα 
εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ απφ ηα ελαπνκείλαληα Μέιε ζα εμεηα- ζζεί απφ ηελ 
Ώλαζέηνπζα Ώξρή ε νπνία θαη ζα απνθαζίζεη ζρεηηθά. Βάλ ε Ώλαζέ- ηνπζα Ώξρή 
απνθαζίζεη φηη ηα ελαπνκείλαληα Μέιε δελ επαξθνχλ λα εθπιεξψ- ζνπλ ηνπο φξνπο 
ηεο χκβαζεο ηφηε απηά νθείινπλ λα νξίζνπλ αληηθαηαζηάηε κε πξνζφληα αληίζηνηρα 
ηνπ Μέινπο πνπ αμηνινγήζεθε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθα- ζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο. O 
αληηθαηαζηάηεο σζηφζν, πξέπεη λα εγθξηζεί απφ ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή. 

 

4.3.9 ε πεξίπησζε ιχζεο, πηψρεπζεο, ή ζέζεο ζε θαζεζηψο αλαγθαζηη- 
θήο δηαρείξηζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ελφο εθ ησλ κειψλ πνπ απαξηίδνπλ ηνλ πά- ξνρν 
ππεξεζηψλ, ε χκβαζε εμαθνινπζεί λα πθίζηαηαη θαη νη απνξξένπζεο απφ ηε 
χκβαζε ππνρξεψζεηο βαξχλνπλ ηα ελαπνκείλαληα κέιε ηνπ παξφρνπ ππεξε- ζηψλ, 
κφλν εθφζνλ απηά είλαη ζε ζέζε λα ηηο εθπιεξψζνπλ. Δ θξίζε γηα ηε δπλα- ηφηεηα 
εθπιήξσζεο ή κε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή επ- ρέξεηα ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ε Ώλαζέηνπζα 
Ώξρή δχλαηαη  λα θαηαγγείιεη ηε  χκβαζε. Βπίζεο ζε  πεξίπησζε ζπγρψλεπζεο, 
εμαγνξάο, κεηαβίβαζεο ηεο επηρείξεζεο θιπ. θάπνηνπ εθ ησλ κε- ιψλ πνπ απαξηίδνπλ 
ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ, ε ζπλέρηζε ή φρη ηνπ έξγνπ ελαπφ- θεηηαη ζηε δηαθξηηηθή 
επρέξεηα ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο, ε νπνία εμεηάδεη αλ εμαθν- ινπζνχλ λα ζπληξέρνπλ 
ζην πξφζσπν ηνπ δηαδφρνπ κέινπο νη πξνυπνζέζεηο α- λάζεζεο ηεο χκβαζεο. ε 
πεξίπησζε ιχζεο ή πηψρεπζεο ηνπ παξφρνπ ππεξε- ζηψλ, φηαλ απηφο απνηειείηαη απφ 
κία εηαηξεία, ή ζέζεο ηεο πεξηνπζίαο απηνχ ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ηφηε ε ζχκβαζε 
ιχεηαη απηνδίθαηα απφ ηελ εκέξα επέ- ιεπζεο ησλ αλσηέξσ γεγνλφησλ. ε ηέηνηα 
πεξίπησζε θαηαπίπηνπλ ππέξ Αεκν- ζίνπ φιεο νη Βγγπεηηθέο Βπηζηνιέο Καιήο 
Βθηέιεζεο. 

 

4.3.10 Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ ππνρξενχηαη θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο 
ππνρξεψζεηο πνπ επηβάιινληαη απφ ηνλ Ν.3310/05 φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη κε 
ηνλ Ν. 3414/05  (Σξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3310/2005 «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο 
δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ»). 
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4.3.11 Βθφζνλ απνθαζηζζεί φηη ε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ζπκβάζεσλ ζα 
πξαγκαηνπνηεί απφ πφξνπο ηνπ ΠΑΒ, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ ππνρξενχηαη λα ε- 
θαξκφζεη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ «Manual of the Eligibility Rules of costs reported for EU 
support in the context of the General Programme “Solidarity and Management of 
Migration Flows”(European Commission, Directorate-General for Home Affairs, Version 4 
–16-03-2011)». 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1 Χο ππεξγνιαβία νξίδεηαη ε εμ επαρζνχο αηηίαο ζχκβαζε κίζζσζεο έξγνπ, 
δηα ηεο νπνίαο ν πάξνρνο ππεξεζηψλ ζχκβαζεο αλαιακβάλεη λνκηθέο δεζκεχζεηο έλαληη 
άιισλ λνκηθψλ ή θπζηθψλ πξνζψπσλ, κε ζπλδεφκελσλ κε ηνλ εξγνδφηε κε λνκηθφ δεζκφ 
θαη κε ζθνπφ ηελ εθηέιεζε κέξνπο ηεο ζχκβαζεο. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ παξακέλεη 
κφλνο ππεχζπλνο γηα ην εθηεινχκελν απφ ηνλ ππεξγνιάβν κέξνο. Δ ζπκβαηηθή ζρέζε 
κεηαμχ ππεξγνιάβνπ θαη εξγνιάβνπ δηέπεηαη απφ ηα άξζξα 681 επνκ. ΏΚ  

 

4.4.2 Ο ππεξγνιάβνο δηαθξίλεηαη απφ ηνλ θχξην πάξνρν ππεξεζηψλ δεκφζηαο 
ζχκβαζεο / πάξνρν ππεξεζηψλ, θαζψο ν ππεξγνιάβνο αλαιακβάλεη λα πινπνηήζεη - 
εθηειέζεη κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο, ελψ ν πάξνρνο 
αλαιακβάλεη λα παξάζρεη – δηαζέζεη ζπγθεθξηκέλα αγαζά ζην ελ ιφγσ πιαίζην. 

4.4.3 Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ δελ έρεη δηθαίσκα, ρσξίο πξνεγνχκελε γξαπηή 
έγθξηζε ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο (Λ/98 ΏΑΣΒ) θαη ηνπ ΓΒ/ΑΤΑΜ, λα αλαζέηεη 
νπνηνδήπνηε κέξνο ή ζχλνιν ηνπ έξγνπ ππεξγνιαβηθά ζε ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ 
πξφζσπν, ην νπνίν δελ έρεη δεισζεί ζηελ πξνζθνξά ηνπ. Ο ππεξγνιάβνο ζεσξείηαη 
"εγθεθξηκέλνο" κε ηηο ζπλέπεηεο ηεο Καηεπζπληήξηαο Οδεγίαο ππ. αξηζ. 10 / 03-09-2015 ηεο 
Βληαίαο Ώλεμάξηεηεο Ώξρήο Αεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΒΏΏΑΔΤ), κεηά απφ έγθξηζε ηνπ 
ΓΒ/ΑΤΑΜ, φηαλ ζπληξέρνπλ νη εμήο πξνυπνζέζεηο:  

 

α. Ο ππεξγνιάβνο έρεη ηα αληίζηνηρα πξνζφληα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
ππεξεζηψλ πνπ αλαιακβάλεη αλά θαηεγνξία ππεξεζηψλ, αληίζηνηρε κε ην πνζφ ηεο 
ζχκβαζεο Τπεξγνιαβίαο θαη  

 

β. Ο αλάδνρνο, πξηλ απφ ηελ ελεξγνπνίεζε ηνπ ππεξγνιάβνπ ζην έξγν 
έρεη γλσζηνπνηήζεη ζηε ζηξαηησηηθή Τπεξεζία (Ώλαζέηνπζα Ώξρή – ΏΏ) ηε ζχκβαζε 
Τπεξγνιαβίαο.  

 

4.4.4 Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ πξέπεη λα δηαηεξεί πνζνζηφ ηνπιάρηζηνλ εβδνκήληα 
ηνηο εθαηφ (70%) ησλ ππεξεζηψλ ηεο ζχκβαζεο ηνπ κε ην ΓΒ ή ηνλ εμνπζηνδνηεκέλν 
εθπξφζσπφ ηνπο, αθνχ ιεθζνχλ ππφςε φιεο νη ζπκβάζεηο ππεξγνιαβηψλ πνπ έρνπλ 
εγθξηζεί.  

 

 4.4.5 ε πεξίπησζε, θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο, απνδεδεηγκέλεο 
δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ κε ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο, πνπ 
έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ ππνρξενχηαη ζε άκεζε 
γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή (Λ/98 ΏΑΣΒ) θαη ε ζχκβαζε 
ζα ζπλερίδεηαη απφ ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή απφ λέν ζπλεξγάηε/ππεξγνιάβν 
ζπλεπηθνπξνχκελν απφ πηζαλά λένπο ζπλεξγάηεο / ππεξγνιάβνπο κε ζθνπφ ηελ πιήξε 
πινπνίεζή ηεο, κεηά απφ πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο (Λ/98 
ΏΑΣΒ). Γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ Τπεξγνιάβνπ θαη πξνθεηκέλνπ λα δνζεί ε ζχκθσλε 
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γλψκε ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο (Λ/98 ΏΑΣΒ) θαη ηνπ ΓΒ/ΑΤΑΜ, ζα πξέπεη λα απνδείμεη 
ν πάξνρνο ππεξεζηψλ φηη ζην πξφζσπν ηνπ λένπ ππεξγνιάβνπ ζπληξέρνπλ φιεο εθείλεο 
νη πξνυπνζέζεηο κε ηηο νπνίεο ν αξρηθφο ππεξγνιάβνο θξίζεθε θαηάιιεινο. 

 

 4.4.6 Δ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Ν.4412/16 απφ 
ππεξγνιάβνπο ππφθεηηαη ζε παξαθνινχζεζε θαη έιεγρν απφ ηηο αξκφδηεο εζληθέο αξρέο. 

 

  4.4.7 Πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 
ηνπ Ν.4412/16, νη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 79 έσο 81 ηνπ 
Ν.4412/16, λα επαιεζεχζνπλ ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο ππεξγνιά-
βνπο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 73 θαη 74 ηνπ Ν.4412/16. ηελ πεξίπησζε απηή, ε 
αλαζέηνπζα αξρή: 

   
  α. Ώπαηηεί απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ 

ππεξγνιάβν, φηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ππνρξεσηηθνί 
ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ θαη 

 
  β. Μπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα λα αληηθαηαζηήζεη 

έλαλ ππεξγνιάβν, φηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ δπλεηηθνί 
ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ. 
 

4.5 Σξνπνπνίεζε ύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

 

 4.5.1 Οη ζπκβάζεηο κπνξνχλ λα ηξνπνπνηνχληαη ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο θαη πάληα χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε86 ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ζε νπνηαδήπνηε 
απφ ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α. ηαλ νη ηξνπνπνηήζεηο, αλεμαξηήησο ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ηνπο, 
πξνβιέπνληαη ζε ζαθείο, αθξηβείο θαη ξεηέο ξήηξεο αλαζεψξεζεο ζηα αξρηθά έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο. Οη ξήηξεο απηέο αλαθέξνπλ ην αληηθείκελν θαη ηε θχζε ησλ ελδερφκελσλ 
ηξνπνπνηήζεσλ ή πξναηξέζεσλ, θαζψο θαη ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα 
ελεξγνπνηεζνχλ. Αελ πξνβιέπνπλ ηξνπνπνηήζεηο ή πξναηξέζεηο πνπ ελδέρεηαη λα 
κεηαβάινπλ ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο. 

β. Γηα ηηο ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο απφ ηνλ αξρηθφ πάξνρν 
ππεξεζηψλ, νη νπνίεο θαηέζηεζαλ αλαγθαίεο θαη δελ πεξηιακβάλνληαλ ζηελ αξρηθή 
ζχκβαζε, εθφζνλ ε αιιαγή παξφρνπ ππεξεζηψλ: 

(1) Αελ κπνξεί λα γίλεη γηα νηθνλνκηθνχο ή ηερληθνχο ιφγνπο, π.ρ. 
απαηηήζεηο ελαιιαμηκφηεηαο ή δηαιεηηνπξγηθφηεηαο κε ηνλ πθηζηάκελν εμνπιηζκφ, 
ππεξεζίεο ή εγθαηαζηάζεηο πνπ παξαζρέζεθαλ κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο αξρηθήο 
ζχκβαζεο, θαη 

(2) Θα ζπλεπαγφηαλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ή νπζηαζηηθή 
επηθάιπςε δαπαλψλ γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

 

    Χζηφζν, νπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο ηηκήο δελ ππεξβαίλεη ην πελήληα 
ηνηο εθαηφ (50%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε δηαδνρηθψλ 
ηξνπνπνηήζεσλ, ε ζσξεπηηθή αμία ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη 
ην πελήληα ηνηο εθαηφ (50%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. 
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    Οη επαθφινπζεο ηξνπνπνηήζεηο δελ πξέπεη λα απνζθνπνχλ ζηελ 
απνθπγή εθαξκνγήο ηνπ ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο (άξζξα 3 έσο 221 ηνπ Ν.4412/16). 

 

γ. ηαλ πιεξνχληαη ζσξεπηηθά νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 

(1) Δ αλάγθε ηξνπνπνίεζεο πξνέθπςε ιφγσ πεξηζηάζεσλ πνπ 
δελ ήηαλ δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ απφ κηα επηκειή αλαζέηνπζα αξρή [π.ρ. αιιαγή ηφπνπ 
παξάδνζεο ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ (παξερφκελσλ ππεξεζηψλ)]. 

 

(2) Δ ηξνπνπνίεζε δελ κεηαβάιιεη ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο 
ζχκβαζεο. 
 

(3) Οπνηαδήπνηε αχμεζε ηεο ηηκήο δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 
αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο. ε πεξίπησζε δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε ζσξεπηηθή 
αμία ησλ ηξνπνπνηήζεσλ απηψλ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 50% ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο 
ζχκβαζεο. 

 

  δ. ηαλ νη ηξνπνπνηήζεηο, αλεμαξηήησο ηεο αμίαο ηνπο, δελ είλαη 
νπζηψδεηο θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 3. 

 

4.5.2 Υσξίο λα απαηηείηαη επαιήζεπζε αλ ηεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ 
πεξηπηψζεσλ 1.α. έσο 1.δ. ηεο παξ. 3, νη ζπκβάζεηο κπνξεί λα ηξνπνπνηνχληαη ρσξίο λέα 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην Ν.4412/16, εθφζνλ ε αμία ηεο 
ηξνπνπνίεζεο είλαη θαηψηεξε θαη ησλ δχν αθφινπζσλ ηηκψλ: 

 

α. Σσλ θαηψηαησλ νξίσλ ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ Ν.4412/16 

 

β. Σνπ δέθα ηνηο εθαηφ (10%) ηεο αμίαο ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο γηα ηηο 
ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ. 

 

Δ ηξνπνπνίεζε δελ κπνξεί λα κεηαβάιεη ηε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο. 
ε πεξίπησζε δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ, ε αμία ηνπο ππνινγίδεηαη βάζεη ηεο θαζαξήο 
ζσξεπηηθήο αμίαο ησλ δηαδνρηθψλ ηξνπνπνηήζεσλ. 

 

4.5.3 Δ ηξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο ζεσξείηαη νπζηψδεο θαηά ηελ 
έλλνηα ηεο παξαγξάθνπ 1.δ., εθφζνλ θαζηζηά ηε ζχκβαζε νπζησδψο δηαθνξεηηθή, σο 
πξνο ηνλ ραξαθηήξα, απφ ηελ αξρηθψο ζπλαθζείζα. ε θάζε πεξίπησζε, κε ηελ 
επηθχιαμε ησλ παξαγξάθσλ 1 θαη 2, κία ηξνπνπνίεζε ζεσξείηαη νπζηψδεο φηαλ πιεξνί 
κία ή πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο: 

 

α. Δ ηξνπνπνίεζε εηζάγεη φξνπο νη νπνίνη, εάλ είραλ απνηειέζεη κέξνο 
ηεο αξρηθήο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζα είραλ επηηξέςεη ηε ζπκκεηνρή 
δηαθνξεηηθψλ ππνςεθίσλ απφ απηνχο πνπ επηιέρζεθαλ αξρηθψο ή ζηελ απνδνρή άιιεο 
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πξνζθνξάο απφ εθείλε πνπ επειέγε αξρηθψο ή ζα πξνζέιθπαλ θαη άιινπο ζπκκεηέρνληεο 
ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

β.  Δ ηξνπνπνίεζε αιιάδεη ηελ νηθνλνκηθή ηζνξξνπία ηεο ζχκβαζεο 
ππέξ ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ, θαηά ηξφπν πνπ δελ πξνβιεπφηαλ ζηελ αξρηθή ζχκβαζε. 

γ. Δ ηξνπνπνίεζε επεθηείλεη ζεκαληηθά ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο 

δ.  ηαλ λένο πάξνρνο ππεξεζηψλ ππνθαζηζηά εθείλνλ ζηνλ νπνίν είρε 
αλαηεζεί αξρηθψο ε ζχκβαζε ζε πεξηπηψζεηο δηαθνξεηηθέο απφ ηηο αθφινπζεο, ζπλεπεία: 

(1) Ρεηήο ξήηξαο αλαζεψξεζεο ή πξναίξεζεο, ζχκθσλεο κε ηελ 
πεξίπησζε 1.α. 

(2) Οιηθήο ή κεξηθήο δηαδνρήο ηνπ αξρηθνχ παξφρνπ ππεξεζηψλ, 
ιφγσ εηαηξηθήο αλαδηάξζξσζεο, πεξηιακβαλνκέλσλ ηεο εμαγνξάο, ηεο απνξξφθεζεο, ηεο 
ζπγρψλεπζεο ή θαηαζηάζεσλ αθεξεγγπφηεηαο ηδίσο ζην πιαίζην πξν πησρεπηηθψλ ή 
πησρεπηηθψλ δηαδηθαζηψλ, απφ άιινλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο πιεξνί ηα θξηηήξηα 
πνηνηηθήο επηινγήο πνπ θαζνξίζηεθαλ αξρηθά, ππφ ηνλ φξν φηη ε δηαδνρή δελ ζπλεπάγεηαη 
άιιεο νπζηψδεηο ηξνπνπνηήζεηο ηεο ζχκβαζεο θαη δελ γίλεηαη κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ηεο 
εθαξκνγήο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο ή 

(3) Πεξίπησζεο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή αλαιακβάλεη ηηο 
ππνρξεψζεηο ηνπ θχξηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ έλαληη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ θαη εθφζνλ ε 
δπλαηφηεηα απηή πξνβιέπεηαη ζηηο θείκελεο δηαηάμεηο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 131 ηνπ 
Ν.4412/16. 

4.5.4 Ώπαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4412/16, 
γηα ηξνπνπνηήζεηο ησλ δηαηάμεσλ κίαο δεκφζηαο ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο, πνπ 
είλαη δηαθνξεηηθέο απφ ηηο πξνβιεπφκελεο ζηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2. 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.6.1. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο, πνπ νξίδνπλ νη 
θείκελεο δηαηάμεηο, λα θαηαγγέιινπλ κηα δεκφζηα ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο 
ηεο, εθφζνλ: 
 

α. Δ ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, πνπ ζα απαηηνχζε 
λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 132 (Σξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ 
θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο) ηνπ Ν4412/16. 
 

β. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, 
ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73 
ηνπ Ν4412/16 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 
ζχλαςεο ζχκβαζεο 

 
γ. Δ ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ιφγσ 

ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 
2014/24/ΒΒ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Αηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην 
πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΛΒΒ. 
  

4.6.2. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο, ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο, πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο 
δηαηάμεηο, θαηαγγέιινπλ ππνρξεσηηθά κηα δεκφζηα ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ ζπληξέρεη ε πεξίπησζε ηεο παξ. 5 ή ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 68 ηνπ 
Ν. 3863/2010 (Ώ' 115). 
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4.6.3 Βίλαη δπλαηή ε κνλνκεξήο ιχζε ηεο ζχκβαζεο ζε πεξίπησζε, πνπ δελ 
πθίζηαηαη πιένλ ε απαίηεζε ιφγσ αιιαγήο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο κε δπλάκελεο λα 
πξνβιεθζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ν πάξνρνο ππεξεζηψλ 
εηδνπνηήζεθε ηνπιάρηζηνλ εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παχζεο. 

 

5. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 

5.1. Σξόπνο Πιεξσκήο 

 
5.1.1. Ζ ρξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο ζα γίλεη από (Π/Τ ΤΠΔΘΑ 

επί ΔΦ 1.011.701.00.000.00 θαη Λνγαξηαζκνύ Δμόδσλ 2420989001 γηα θάιπςε 
αλαγθώλ Πξνζθπγηθώλ – Μεηαλαζηαηεπηηθώλ Ρνώλ. 

5.1.2. Γηα ηελ πιεξσκή, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ δχλαηαη λα θαηαζέηεη 
ηνπιάρηζηνλ αλά δεθαήκεξν, ηα ζρεηηθά κε ηηο παξαζρεζείζεο ππεξεζίεο δηθαηνινγεηηθά 
ηεο παξ. 7 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

5.1.3. Δ πιεξσκή ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη κε ηελ έθδνζε 
Υξεκαηηθνχ Βληάικαηνο ζην φλνκά ηνπ θαη εληφο 60 εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζε ησλ 
ζρεηηθψλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη. 

5.1.4. Βπίζεο, ε πιεξσκή ζα γίλεηαη, ππφ ηνλ φξν φηη δελ ζπληξέρεη 
πεξίπησζε παξαιαβήο ηνπο κε έθπησζε ή πεξίπησζε επηβνιήο πξνζηίκσλ ή άιισλ 
νηθνλνκηθψλ θπξψζεσλ εηο βάξνο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ. 

5.1.5. ε πεξίπησζε ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ έξγνπ απφ πξνγξάκκαηα 
ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο [π.ρ. Σακείν Βζσηεξηθήο Ώζθάιεηαο Βπξσπατθήο Έλσζεο 
(ISFB)], απαηηείηαη φπσο πεξηέρνληαη επί ηεο ζχκβαζεο νη εμήο φξνη. 

  α. Δ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί ζην αθέξαην ηελ επζχλε ηεο εθηέιεζεο 
ηεο δξάζεο θαη ηε ζπκκφξθσζε κε ηηο δηαηάμεηο ηεο πκθσλίαο Υξεκαηνδφηεζεο. 

 

  β. Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ δελ έρεη εθ πξννηκίνπ δηθαηψκαηα έλαληη ηεο 
Βπξσπατθήο Έλσζεο ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο επηρνξήγεζεο. 

 

5.1.6   Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ, απαηηνχληαη, ηα 
εμήο θαη‟ ειάρηζην δηθαηνινγεηηθά: 

 

α. Σηκνιφγην ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ. 

 

β. Αειηίν Ώπνζηνιήο (εθφζνλ πξνβιέπεηαη). 

 

γ. Πηζηνπνηεηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο ηνπ νηθείνπ Αεκνζίνπ 
Σακείνπ. 

 

δ. Ώζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο), γηα φια ηα 
αζθαιηζηηθά ηακεία πνπ είραλ δεισζεί θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο. Γηα ηελ 
πιεξφηεηα ησλ αζθαιηζηηθψλ ελεκεξνηήησλ ν πάξνρνο ππεξεζηψλ ζα θαηαζέηεη καδί κε 
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ηηο ελεκεξφηεηεο θαη Τπεχζπλε Αήισζε κε ηα αζθαιηζηηθά ηακεία ζηα νπνία θαηαβάιεη 
αζθαιηζηηθέο εηζθνξέο. 

 

ε. Πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο εθηέιεζεο 
παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. 

 

ζη.  ΐεβαίσζε ηνπ αξηζκνχ ΕΐΏΝ ηνπ ηξαπεδηθνχ ινγαξηαζκνχ ηνπ 
παξφρνπ ππεξεζηψλ.  

 

 5.1.7 Καηά ηελ πιεξσκή, ζα παξαθξαηείηαη θφξνο εηζνδήκαηνο 8% επί ηνπ 
θαζαξνχ πνζνχ, ήηνη επί ηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη φηαλ απφ ηελ θαζαξή ζπκβαηηθή αμία 
ησλ ππεξεζηψλ αθαηξέζνπκε ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο ππέξ Αεκνζίνπ θαη Σξίησλ ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4172/2013 θαη ζα ρνξεγείηαη ζρεηηθή βεβαίσζε απφ ηελ Τπεξεζία.  

 

 5.1.8 ε πεξίπησζε πνπ ε εμφθιεζε ησλ ηηκνινγίσλ γίλεη κεηά ηελ πην πάλσ 
πξνζεζκία, ε Τπεξεζία θαζίζηαηαη ππεξήκεξε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. Γ ηνπ 
Ν.4152/13 πεξί θαηαπνιέκεζεο ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο  εκπνξηθέο 
ζπλαιιαγέο.  

 

  5.1.9 Βπηζεκαίλεηαη φηη δελ πξνζκεηξάηαη ν ρξφλνο θαζπζηέξεζεο ηεο πιεξσκήο 
πνπ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ (κε έγθαηξε ππνβνιή ησλ 
αλαγθαίσλ δηθαηνινγεηηθψλ, παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ κε έθπησζε ιφγσ απνθιίζεσλ 
απφ ηηο ηερληθέο απαηηήζεηο θ.ιπ.). 

 

 

5.1.10 Δ είζπξαμε ηπρφλ απαηηήζεσλ πάζεο θχζεσο ηνπ Αεκνζίνπ απφ ηελ 
ζχκβαζε, γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην ιαβείλ ηνπ πάξνρνπ ππεξεζηψλ ή ζε 
πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 
εθηέιεζεο ή κε βάζε ηεο δηαηάμεηο ηνπ Κψδηθα Βίζπξαμεο Αεκνζίσλ Βζφδσλ (ΚΒΑΒ).      

 

5.1.11 Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ, πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ 
ηνπ νξίζηεθε λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο 
απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ 
απνξξέεη απ' απηήλ, κε απφθαζε ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο, χζηεξα απφ ηελ θιήζε ηνπ 
γηα ηελ παξνρή εμεγήζεσλ θαη κεηά απφ ηελ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

 

 5.1.12 Ώλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ/παξφρνπ 
ππεξεζηψλ κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ πνπ θαζνξίδεηαη ζηε ζχκβαζε θαη πξηλ ηε ιήμε 
ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηφλ λα επηβάιινληαη εηο βάξνο 
ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

 

5.1.13 Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

α. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε 
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πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, 
επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΏ ησλ ππεξεζηψλ 
πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα. 

 

β. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 
5% ρσξίο ΦΠΏ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ 
εθπξφζεζκα. 

 

γ. Οη  πνηληθέο  ξήηξεο  γηα  ππέξβαζε  ησλ  ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ 
είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο 
ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο 
παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο 
θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 

 

5.1.14 Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ 
ακνηβή ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ. 

 

5.1.15 Δ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην 
δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ έθπησην. 

 

5.1.16 Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή 
ηελ αλάζεζε ή απφ ηελ ζχκβαζε, εθφζνλ: 

 

α. Δ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή νη ππεξεζίεο δελ παξαδφζεθαλ κε 
επζχλε ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο. 

 

β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο 

 

5.1.17 Γηα ηελ επηβνιή ησλ αλσηέξσ πνηληθψλ ξεηξψλ ιακβάλεηαη ππφςε ην 
πξσηφθνιιν ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο παξαιαβήο. 

 

5.1.18 ε πεξίπησζε έλσζεο / θνηλνπξαμίαο, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη αλαινγηθά 
ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο. 

 

5.1.19 ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ κε ηηο επηβιεζείζεο 
θπξψζεηο, απηφο κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή θαηά ηε δηαδηθαζία θαη ηηο 
πξνυπνζέζεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Βπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ε αλαζέηνπζα 
Ώξρή, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Δ ελ ιφγσ απφθαζε δελ 
επηδέρεηαη ζχκθσλα κε ηε δηάηαμε απηή πξνζβνιή κε άιιε, νπνηαζδήπνηε θχζεσο, 
δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
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5.1.20 Βθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία, ν 
πάξνρνο ππεξεζηψλ επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο 
ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο απφ ηελ κε ή ηελ πιεκκειή ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 
θαη ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή επηθπιάζζεηαη ησλ λφκηκσλ δηθαησκάησλ ηεο γηα κειινληηθέο 
ελέξγεηεο. 
 

5.1.21 ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο παξ. 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ 
θαηά ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο, επηβάιινληαη ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ, θαηφπηλ 
ζρεηηθήο εηζήγεζεο θαη απφθαζεο ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

 

α. Πξψηε θνξά, έγγξαθε ζχζηαζε. 

 

β. Αεχηεξε θνξά, πξφζηηκν 2.000,00 Βπξψ. 

 

γ. Γηα επφκελεο θνξέο ηεο ίδηαο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκβάζεσλ πνπ 
έρεη αλαιάβεη ν αλάδνρνο κέρξη ζήκεξα, εθφζνλ παξνπζηαζηνχλ παξαβάζεηο θαη θαηά 
ηελ θξίζε ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζην Ν. 
4235/14: 

 

(1) Θα επηβάιιεηαη πξφζηηκν κε πξνζαχμεζε ηνπ ακέζσο 
πξνεγνχκελνπ πξνζηίκνπ, ζε πνζνζηφ πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ Ώλαζέηνπζα 
Ώξρή. 

(2)   Κήξπμε ηνπ πάξνρνπ ππεξεζηψλ, σο έθπησηνπ. 

 

Δπηζεκαίλεηαη όηη, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ / αλάδνρνο θεξχζζεηαη 
ππνρξεσηηθά έθπησηνο ζε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο 
πξνεγνχκελσλ ζπκβάζεσλ επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθείκελνπ, ηνπ έρνπλ επηβιεζεί 
νη θπξψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ ππνπαξαγξάθσλ 12.α., 12.β θαη θαηά πεξίπησζε 
12.γ.(1)., ζπλεπεία παξαβάζεσλ ηεο παξ. 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 

5.1.22 Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ θαηαπίπηεη ππέξ Μεηνρηθνχ Σακείνπ 
ηξαηνχ (ΜΣ) θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 
 

5.1 Κήξπμε Οηθνλνκηθνύ Φνξέα Έθπησηνπ – Κπξώζεηο 

 

5.2.1 Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ, πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ 
νξίζηεθε λα ππνγξάςεη ηελ ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ 
θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη 
απ' απηήλ, κε απφθαζε ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο, χζηεξα απφ ηελ θιήζε ηνπ γηα ηελ 
παξνρή εμεγήζεσλ θαη κεηά απφ ηελ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

 

5.2.2  Ώλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ / παξφρνπ 
ππεξεζηψλ κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ πνπ θαζνξίδεηαη ζηε ζχκβαζε θαη πξηλ ηε ιήμε ηνπ 
ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε είλαη δπλαηφλ λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ 
πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 
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5.2.3  Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 
 

α. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ 
ππεξβαίλεη ην 50% ηεο πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε 
πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο, επηβάιιεηαη 
πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΏ ησλ ππεξεζηψλ πνπ 
παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα. 

 
β. Γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% 

ρσξίο ΦΠΏ επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα. 
 

γ. Οη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη 
αλεμάξηεηεο απφ ηηο επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο 
θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη 
ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε 
ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην 
ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 

 

5.2.4  Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή 
ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ. 

 

5.2.5  Δ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην 
δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ έθπησην. 

  

5.2.6  Οη θαηαζηάζεηο (κε εμαηξνπκέλσλ ινηπψλ ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 
λνκνζεζία) θαη ηα γεγνλφηα πνπ ζπληζηνχλ παξάβαζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο 
απνηεινχλ ελδεηθηηθά νη θαησηέξσ πεξηπηψζεηο: 

 

α. Βπαλαιακβαλφκελεο παξνπζίαο αθάζαξησλ ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ. 

 

β. Άξλεζεο εθηέιεζεο θαζαξηζκνχ ρψξσλ θαη‟ ππφδεημε αηφκνπ ηεο 
Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο θαη δελ πιεξνχληαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαζαξηζκνχ, θαηφπηλ 
καθξνζθνπηθήο εμέηαζεο ησλ ρψξσλ. 

 

γ. Βπαλαιακβαλφκελεο απαίηεζεο ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο γηα θαζαξηζκφ 
ρψξσλ, ε νπνία θαηαδεηθλχεη κε ζπκκφξθσζε ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ. 

 

δ. Με χπαξμεο ζπλζεθψλ πξνβιεπφκελεο θαζαξηφηεηνο – πγηεηλήο, ηφζν 
θαηά ηελ ρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ θαζαξηζκνχ, φζν θαη θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ θαζαξηζκνχ 
ησλ ρψξσλ. 

 

ε. Με ζπκκφξθσζεο ηνπ πάξνρνπ ππεξεζηψλ ζηελ έγγξαθε ππφδεημε, ε 
νπνία θαηαδεηθλχεη κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ θαηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 
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ζη. Με ηαθηνπνίεζεο παξαηεξήζεσλ δεπηεξεχνπζαο ζεκαζίαο, πνπ ζέηνπλ 
ζε άκεζν θίλδπλν ηελ πγεία ησλ αηφκσλ πνπ δηαβηνχλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ ηνπο πξνο 
θαζαξηζκφ ρψξνπο θαη γηα ηηο νπνίεο έρεη ελεκεξσζεί λα επηιχζεη εληφο ζπγθεθξηκέλνπ 
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο 

 

5.2.7  Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή 
ηελ αλάζεζε ή απφ ηελ ζχκβαζε, εθφζνλ: 

 

α. Δ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή νη ππεξεζίεο δελ παξαδφζεθαλ κε επζχλε 
ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο. 

 

β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο 

 

5.2.8  Γηα ηελ επηβνιή ησλ αλσηέξσ πνηληθψλ ξεηξψλ ιακβάλεηαη ππφςε ην 
πξσηφθνιιν ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο παξαιαβήο. 

 

5.2.9  ε πεξίπησζε έλσζεο / θνηλνπξαμίαο, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη αλαινγηθά 
ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο / θνηλνπξαμίαο. 
 

5.2.10 ε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ παξφρνπ ππεξεζηψλ κε ηηο επηβιεζείζεο 
θπξψζεηο, απηφο κπνξεί λα αζθήζεη πξνζθπγή θαηά ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 
ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. Βπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ε αλαζέηνπζα Ώξρή, χζηεξα 
απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Δ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη ζχκθσλα 
κε ηε δηάηαμε απηή πξνζβνιή κε άιιε, νπνηαζδήπνηε θχζεσο, δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
 

5.2.11  Βθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία, ν 
πάξνρνο ππεξεζηψλ επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηεο 
Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο απφ ηελ κε ή ηελ πιεκκειή ή ηελ θαθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ε 
Ώλαζέηνπζα Ώξρή επηθπιάζζεηαη ησλ λφκηκσλ δηθαησκάησλ ηεο γηα κειινληηθέο ελέξγεηεο.  

 

5.2.12 ε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο παξ. 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ θαηά 
ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο, επηβάιινληαη ζηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ, θαηφπηλ ζρεηηθήο 
εηζήγεζεο θαη απφθαζεο ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

 

α. Πξψηε θνξά, έγγξαθε ζχζηαζε. 

 

β. Αεχηεξε θνξά, πξφζηηκν 2.000,00 Βπξψ. 

 

γ. Γηα επφκελεο θνξέο ηεο ίδηαο ή ηνπ ζπλφινπ ησλ ζπκβάζεσλ πνπ έρεη 
αλαιάβεη ν αλάδνρνο κέρξη ζήκεξα, εθφζνλ παξνπζηαζηνχλ παξαβάζεηο θαη θαηά ηελ 
θξίζε ηεο Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο θαη κε ηελ επηθχιαμε ησλ θαζνξηδνκέλσλ ζην Ν. 4235/14: 

 

(1) Θα επηβάιιεηαη πξφζηηκν κε πξνζαχμεζε ηνπ ακέζσο 
πξνεγνχκελνπ πξνζηίκνπ, ζε πνζνζηφ πνπ ζα θαζνξίδεηαη απφ ηελ Ώλαζέηνπζα Ώξρή. 
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(2) Κήξπμε ηνπ πάξνρνπ ππεξεζηψλ, σο έθπησηνπ. 
 

 Δπηζεκαίλεηαη όηη, ν πάξνρνο ππεξεζηψλ / αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά 
έθπησηνο ζε πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο πξνεγνχκελσλ  ζπκβάζεσλ 
επί ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ αληηθείκελνπ, ηνπ έρνπλ επηβιεζεί νη θπξψζεηο ησλ πξνεγνχκελσλ 
ππνπαξαγξάθσλ 12.α., 12.β θαη θαηά πεξίπησζε 12.γ.(1)., ζπλεπεία παξαβάζεσλ ηεο 
παξ. 6 ηνπ παξφληνο άξζξνπ. 

 

5.2.13 Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ θαηαπίπηεη ππέξ Μεηνρηθνχ Σακείνπ ηξαηνχ 
(ΜΣ) θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 

  

 

 

5.3  Γηνηθεηηθέο Πξνζθπγέο θαηά ηε Γηαδηθαζία Δθηέιεζεο ησλ πκβάζεσλ 

 

 Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ 
θπξψζεηο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 203, 206, 207, 213, 218 θαη 220 λα ππνβάιεη πξνζθπγή 
γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε, κέζα ζε 
αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο 
ζρεηηθήο απφθαζεο. Βπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, 
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Δ ελ ιφγσ απφθαζε δελ 
επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο  

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
 
Ώ.1 ΠΒΡΕΐΏΛΛΟΝ ΣΔ ΤΜΐΏΔ  
 
πλνπηηθή Πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηψλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Ώ.Ώ. 
 
 Ώ.1.1 πκβαηηθφ αληηθείκελν απνηειεί ε παξνρή πξντφλησλ, φπσο αλαιπηηθά 
πεξηγξάθεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.3. 
 
 Ώ.1.2 Παξαδνηέα δξάζεο ζην ΚΤΣ ΜΟΡΕΏ ΛΒΐΟΤ πξψελ ηξαηφπεδν 
«ΠΏΡΏΑΒΛΛΔ». 
 
 Ώ.1.3 Δ ΏΏ εκπιέθεηαη ζηε δηαδηθαζία κε ηηο αξκφδηεο επηηξνπέο δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ (ΒΑΑ), παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο (ΒΠΠ), εμέηαζεο ελζηάζεσλ – 
πξνζθπγψλ (ΒΒΠ). 
 
 Ώ.1.4 Ο πάξνρνο ππεξεζηψλ νθείιεη λα νξίζεη ππεύζπλν παξνρήο ππεξεζηώλ 
θαη αλαπιεξσκαηηθφ ν νπνίνο πξέπεη αθελφο λα επηβιέπεη ηελ νξζή ιεηηνπξγία, αθεηέξνπ 
λα έξρεηαη ζε επαθή κε ηα αξκφδηα φξγαλα ηεο Τπεξεζίαο γηα νπνηνδήπνηε πξφβιεκα 
πξνθχςεη. 
 
Ώ.2 Οξγαλσηηθή δνκή ηεο Ώ.Ώ. 
 
 Τθηζηάκελε θαηάζηαζε-ππνδνκέο  
 
 Δ Ώ.Ώ. ρξεζηκνπνηεί σο ρψξν ειέγρνπ ησλ πξντφλησλ ηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ 
αλαδφρνπ θαη ην ρψξν παξαιαβήο ΚΤΣ ΜΟΡΕΏ ΛΒΐΟΤ 
πξψελ ηξαηφπεδν «ΠΏΡΏΑΒΛΛΔ». Δ δηαλνκή ζα γίλεηαη ζηνπο ρψξνπο ηνπ ΚΤΣ 
ΜΟΡΕΏ ΛΒΐΟΤ. 
 
Ώ.3 ΚΟΠΟ ΚΏΕ ΣΟΥΟΕ ΣΔ ΤΜΐΏΔ 
 
 Πεξηγξαθή ησλ αλαγθψλ ηεο Ώ.Ώ.  
 
 Παξάδνζε θαζεκεξηλά, εθφζνλ απαηηεζεί, ησλ αληίζηνηρσλ πξντφλησλ γηα ηελ 
θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηνπ ΚΤΣ ΜΟΡΕΏ ΛΒΐΟΤ πξψελ ηξαηφπεδν «ΠΏΡΏΑΒΛΛΔ». 
Ώλαιπηηθά, φπσο παξάγξαθνο 4.3. 
 
Ώ.4 Πξνθαηαξθηηθέο δηαβνπιεχζεηο ηεο αγνξάο-Πξνεγνχκελε εκπινθή ππνςεθίσλ 
  
 Αελ πξνεγήζεθαλ ηεο πεξηγξαθφκελεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζίαο. 
 
Ώ.5 ηνηρεία σξηκφηεηαο ηεο χκβαζεο  
  
 Αελ απαηηείηαη. 
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Ώ.6 ΏΝΣΕΚΒΕΜΒΝΟ ΣΔ ΤΜΐΏΔ 
 
 Ώ.6.1 Ώπαηηήζεηο θαη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο αλά ηκήκα αληηθεηκέλνπ 
 
  πσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.3. 
 
 Ώ.6.2 Αηάξθεηα ζχκβαζεο-Υξφλνη παξάδνζεο  
 
  Δ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ζα είλαη έσο 30 επηεκβξίνπ 2020. Υξφλνη 
παξάδνζεο, φπσο θαζνξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 4.3. 
 
 Ώ.6.3 Τπεξγνιαβία  
 
  πσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.4 ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 
 
 Ώ.6.4 Σφπνο πινπνίεζεο/παξάδνζεο  
 
  ην ρψξν ηνπ ΚΤΣ ΜΟΡΕΏ ΛΒΐΟΤ. 
 
 Ώ.6.5 Παξαδνηέα-Αηαδηθαζία Παξαιαβήο/Παξαθνινχζεζεο  
 
  πσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.3 ηεο παξνχζαο. 
 
 Ώ.6.6 Βθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ  
 
  Αελ απαηηείηαη. 
 
 Ώ.6.7 Βγγπήζεηο-Σερληθή Τπνζηήξημε  
 
  Βγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηεο παξαγξάθνπ 4.1 
ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο. 
 
 Ώ.6.8 Πξναηξέζεηο 
 
  Αελ απαηηείηαη. 
 
 Ώ.6.9 Παξαηάζεηο  
 
  Αελ απαηηείηαη. 
 
 Ώ.6.10 Σξνπνπνίεζε χκβαζεο  
 
  Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 4.5 ηεο 
παξνχζαο. 
 
ΜΔΡΟ Β- ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 
 
ΐ.1 Υξεκαηνδφηεζε  
 
 ε βάξνο Π/Τ ΓΔ ΔΦ 1.011.701.00.000.00 θαη Λνγαξηαζκνύ Δμόδσλ 
 2420989001 , κε ζπλνιηθή εθηηκψκελε αμία ζε επξψ, κε ΦΠΏ, είθνζη ελληά ρηιηάδεο 
ηεηξαθφζηα πελήληα έμη επξψ (29.456,00 €)
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ –  Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ (πξνζαξκνζκέλν από ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή) 

πσο αλαθέξεηαη ζηηο παξάγξαθνπο 4.3, 5 θαη 6 ηεο παξνχζαο θαη ζην ζρέδην ζχκβαζεο 
ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Σεχρνπο Πξφζθιεζεο. 
 

 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΚ2Π6-Μ03





ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗI – ΣΔΤΓ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

 
 

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ (TEΤΓ) 
[άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 (Α 147)] 

 γηα δηαδηθαζίεο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηώλ 
 
(εκεηώζεηο ζρεηηθά κε ηε ζπκπιήξσζε ηνπ ΣΔΤΓ βξίζθνληαη ζην ηέινο ηνπ 
Παξαξηήκαηνο "Α" ηεο παξνύζαο Γηαθήξπμεο) 
 

Μέξνο Η: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέαi  θαη ηε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο 

Παξνρή πιεξνθνξηώλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθό επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε 
αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζύλαςεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεύζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 
(αα)/ αλαζέηνληα θνξέα (αθ) 
- Ολνκαζία: 98 ΏΑΣΒ 
- Κσδηθφο  Ώλαζέηνπζαο Ώξρήο / Ώλαζέηνληα Φνξέα ΚΔΜΑΔ : 83180 
- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: «ΜΏΤΡΟΜΕΥΏΛΔ», Παγαλή 
Μπηηιήλεο. ΣΚ 81100 
- Ώξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: Νηθφιανο αξάληνπ 
- Σειέθσλν: 22510 33739 
- Δι. ηαρπδξνκείν: str-98-adte-gepd1@army.gr - Αηεχζπλζε ζην Αηαδίθηπν 
(δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): - 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ζύκβαζεο 
- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 
ζρεηηθνχ CPV): 24955000-3 
- Κσδηθφο ζην ΚΔΜΑΔ: - 
- Δ ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο ΓΕΏ ΜΕΘΧΔ 60 
ΥΔΜΕΚΧΝ ΣΟΤΏΛΒΣΧΝ  ΓΕΏ ΣΟΝ ΜΔΝΏ ΒΠΣΒΜΐΡΕΟ 2020 (01 ΒΧ 30 
ΒΠΣΒΜΐΡΕΟΤ) ΓΕΏ ΏΝΏΓΚΒ ΠΡΟΦΤΓΕΚΧΝ – ΜΒΣΏΝΏΣΒΤΣΕΚΧΝ ΡΟΧΝ 
ΣΔ ΑΟΜΔ ΦΕΛΕΞΒΝΕΏ ΠΡΧΔΝ ΣΡΑΟ «ΠΏΡΏΑΒΛΛΔ», ΜΟΡΕΏ, Ν. ΛΒΐΟΤ, 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΕΘΒΕΔ ΑΏΠΏΝΔ ΒΕΚΟΕ ΒΝΝΕΏ ΥΕΛΕΏΑΒ ΣΒΣΡΏΚΟΕΏ 
ΠΒΝΔΝΣΏ ΒΞΕ ΒΤΡΧ (29.456,00€). 

- Βθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [……] 
- Ώξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ 
ππάξρεη): 22/2020 

 
ΟΛΒ ΟΕ ΤΠΟΛΟΕΠΒ ΠΛΔΡΟΦΟΡΕΒ Β ΚΏΘΒ ΒΝΟΣΔΣΏ ΣΟΤ ΣΒΤΑ ΘΏ ΠΡΒΠΒΕ ΝΏ 
ΤΜΠΛΔΡΧΘΟΤΝ ΏΠΟ ΣΟΝ ΟΕΚΟΝΟΜΕΚΟ ΦΟΡΒΏ 
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 
Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Σηνηρεία αλαγλώξηζεο: Απάληεζε: 

Πιήξεο Βπσλπκία: [   ] 

Ώξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΏΦΜ): 
Βάλ δελ ππάξρεη ΏΦΜ ζηε ρψξα 
εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 
αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 
ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 
ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Ώξκφδηνο ή αξκφδηνηii : 
Σειέθσλν: 
Δι. ηαρπδξνκείν: 
Αηεχζπλζε ζην Αηαδίθηπν (δηεχζπλζε 
δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 
κηθξή ή κεζαία επηρείξεζεiii; 

(πρ) Ναη. Πνιχ Μηθξή 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 
θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη 
ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη 
εζληθνχ ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] ρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 
Ώπαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 
παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα ΐ 
θαη, φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 
παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην 
κέξνο V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε 
πεξίπησζε ζπκπιεξψζηε θαη 
ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  
α) Ώλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ 
θαηαιφγνπ ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ 
ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή 
πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 
β) Βάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 
πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 
αλαθέξεηε: 
γ) Ώλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα 
νπνία βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε 
πηζηνπνίεζε θαη, θαηά πεξίπησζε, ηελ 
θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγνiv: 
δ) Δ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 
φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
α) [……] 
 
 
β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή 
θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία 
αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 
γ) [……] 
 
 
 
δ) [] Ναη [] ρη 
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Δάλ όρη: 
Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξώζηε ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο 
IV, ελόηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά 
πεξίπησζε ΜΟΝΟ εθόζνλ απηό 
απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 
ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε 
ζέζε λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε 
πιεξσκήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη 
πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε 
δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 
ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 
απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή 
βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε 
θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 
Βάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναη [] ρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 
ησλ εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……] 

Τξόπνο ζπκκεηνρήο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο 
ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε άιινποv; 

[] Ναη [] ρη 

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΣΔΤΓ από ηνπο άιινπο 
εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 
α) Ώλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   
(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα 
ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 
β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ 
απφ θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
δεκφζηαο ζχκβαζεο: 
γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 
ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή 
θνηλνπξαμίαο. 
 

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ 
πνπ είλαη αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο 
ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Δθπξνζώπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 
ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη 
ηνλ ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 
[……] 

Θέζε/Βλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Δι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Βάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή 
ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε 
(ηηο κνξθέο ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ 
…): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝvi  

Σηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 
ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα 
θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην 
κέξνο IV θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη 
θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V 
θαησηέξσ;  

[]Ναη []ρη 

Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΣΔΤΓ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα 
κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε 
έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο 
λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  
Δπηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο 
ππεξεζίεο, είηε αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο 
νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 
έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  
Δθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο, παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη 
ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ 
ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο  

(Ζ παξνύζα ελόηεηα ζπκπιεξώλεηαη κόλνλ εθόζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο 
απαηηνύληαη ξεηώο από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 
αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο 
ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 
ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []ρη 
 
Βάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 
πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 
πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 
αλαιάβνπλ:  
[…] 

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνύλ ξεηώο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο 
(θαη' εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθόζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο 
νηθνλνκηθόο θνξέαο  πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή ππεξγνιαβίαο 
ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηό ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο 
ζύκβαζεο ζύκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ πιεξνθνξηώλ πνπ 
πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ελόηεηα, παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελόηεηεο Α θαη Β ηνπ παξόληνο 
κέξνπο θαη ζύκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία 
ππεξγνιάβσλ).  
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Μέξνο III: Λόγνη απνθιεηζκνύ 
Α: Λόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεοvii 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

 ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζεviii· 

 δσξνδνθίαix,x· 

 απάηεxi· 

 ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεόκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 
δξαζηεξηόηεηεοxii· 

 λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο ή ρξεκαηνδόηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαοxiii· 

 παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξώπσλxiv. 

Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 
θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 
απόθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνύ 
θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπxv 
ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ 
ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ 
απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη 
αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή 
απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ 
πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία 
έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 
απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα 
ηζρχεη;  

[] Ναη [] ρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……]xvi 

Δάλ λαη, αλαθέξεηεxvii: 
α) Δκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 
απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ 
ηα ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή 
ηνπο ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 
β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 
[ ]· 
γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 
θαηαδηθαζηηθή απόθαζε: 

 
α) Δκεξνκελία:[   ],  
ζεκείν-(-α): [   ],  
ιφγνο(-νη):[   ] 
 
β) [……] 
γ) Αηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 
[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 
δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 
επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 
εγγξάθσλ): 
[……][……][……][……]xviii 
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ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο 
απφθαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 
ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 
αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε 
ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 
("απηνθάζαξζε")xix; 

[] Ναη [] ρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 
ιήθζεθαλxx: 

[……] 
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Β: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θόξσλ ή εηζθνξώλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 
εθπιεξψζεη φιεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ 
όζνλ αθνξά ηελ πιεξσκή θόξσλ ή 
εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεοxxi, 
ζηελ Βιιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ νπνία 
είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] ρη  

 
 
 
Βάλ φρη αλαθέξεηε:  
α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 
πξφθεηηαη: 
β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 
γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ; 
1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 
απφθαζεο; 
- Δ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε 
θαη δεζκεπηηθή; 
- Ώλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο 
ή έθδνζεο απφθαζεο 
- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο 
απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο 
ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 
απνθιεηζκνχ: 
2) Με άιια κέζα; Αηεπθξηλήζηε: 
δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 
εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο 
εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ 
νθείιεη ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά 
πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ 
ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε 
δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ 
θαηαβνιή ηνπο ;xxii 

ΦΟΡΟΗ 
 

ΔΗΦΟΡΔ 
ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 
ΑΦΑΛΗΖ 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] ρη  
-[] Ναη [] ρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] ρη  
Βάλ λαη, λα 
αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 
[……] 

 
α)[……]· 
 
β)[……] 
 
 
γ.1) [] Ναη [] ρη  
-[] Ναη [] ρη  
 
-[……]· 
 
-[……]· 
 
 
γ.2)[……]· 
δ) [] Ναη [] ρη  
Βάλ λαη, λα 
αλαθεξζνχλ 
ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο 
[……] 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά 
ηελ θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 
ησλ εγγξάθσλ): xxiii 
[……][……][……] 
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Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή 
επαγγεικαηηθό παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 
αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε 
ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 
παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλώζεη 
ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ 
ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνύ, 
θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπxxiv; 

[] Ναη [] ρη 

 
 
Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 
ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 
αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ 
ηνπ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 
("απηνθάζαξζε"); 
[] Ναη [] ρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα 
κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

ΐξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 
νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 
θαηαζηάζεηοxxv : 
α) πηψρεπζε, ή  
β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 
γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 
δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 
εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 
ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ή  
ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 
δξαζηεξηνηήησλ, ή  
δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα 
δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο 
δηαηάμεηο λφκνπ 
Βάλ λαη: 
- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 
- Αηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 
νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, 
ζα δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 
ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο 
εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ 
ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο 
επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ 
απηέο απηέο ηηο πεξηζηάζεηοxxvi  
Βάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 
 
 
 
 
 
 
 

[] Ναη [] ρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 
ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζνβαξό επαγγεικαηηθό 
παξάπησκαxxvii; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] ρη 
 
[.......................] 
 

 
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] ρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα 
κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:  
[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο κε ζθνπό ηε ζηξέβισζε ηνπ 
αληαγσληζκνύ; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] ρη 
 
 
[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] ρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα 
κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: 
[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ 
χπαξμε ηπρφλ ζύγθξνπζεο 
ζπκθεξόλησλxxviii, ιφγσ ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] ρη 
 
 
 
[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 
επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ 
ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 
ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν 
ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία 
ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 
ζχκβαζεοxxix; 
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[] Ναη [] ρη 
 
 
 
 
 
[...................…] 
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Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 
πιεκκέιεηαxxx θαηά ηελ εθηέιεζε 
νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 
πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 
πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο 
ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο 
απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία 
ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , 
απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο 
θπξψζεηο;  
Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 
πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] ρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] ρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα 
κέηξα πνπ ιήθζεθαλ: 
[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 
επηβεβαηψζεη φηη: 
α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ 
ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή 
ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα 
ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ 
ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε 
ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 
β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 
απηέο, 
γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 
θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 
απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 
αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  
δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 
αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 
απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή 
ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 
εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 
ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 
πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 
ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 
ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 
απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 
απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ 
αλάζεζε;  

[] Ναη [] ρη 
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Γ. ΑΛΛΟΗ ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρώλ 
εηαηξεηώλ πνπ ζπλάπηνπλ δεκόζηεο 
ζπκβάζεηο Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 
3310/2005xxxi: 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο 
εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 
ηνπ λ. 3310/2005 ; 

[] Ναη [] ρη  
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 
ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……] 
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο 
θνξέαο κέηξα απηνθάζαξζεο;  
[] Ναη [] Όρη 
Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα 
κέηξα πνπ ιήθζεθαλ:  
[……] 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 
ζνλ αθνξά ηα θξηηήξ
νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα όια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξώζεη απηό ην πεδίν κόλν ζηελ πεξίπησζε 
πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειώζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε 
ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, 
όηη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξώζεη κόλν ηελ Δλόηεηα a ηνπ Μέξνπο 
ΙV ρσξίο λα ππνρξενύηαη λα ζπκπιεξώζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελόηεηα ηνπ Μέξνπο 
ΙV: 

Δθπιήξσζε όισλ ησλ 
απαηηνύκελσλ θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 
επηινγήο; 

[] Ναη [] ρη 

 
Α: Καηαιιειόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά 
θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα 
θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειόηεηα Απάληεζε 

1) Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο είλαη 
εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά 
επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα 
πνπ ηεξνχληαη ζηελ Βιιάδα ή ζην 
θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήοxxxii; ηνπ: 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 
ησλ εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηώλ: 
Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν 
νηθνλνκηθόο θνξέαο κέινο 
ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα έρεη 
ηε δπλαηφηεηα λα παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο 
ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ 
 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 
[] Ναη [] ρη 
Βάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη 
θαη δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο:  
[ …] [] Ναη [] ρη 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 
ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά 
θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα 
θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 
επάξθεηα 

Απάληεζε: 

Ο ειάρηζηνο κέζνο θχθινο εξγαζηψλ 
θαηά ηελ ηειεπηαία ηξηεηία (2016, 2017 
θαη 2018) απφ εκεξνκελία ππνβνιήο 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο / 
πξνζθνξάο), ζηνλ ηνκέα 
δξαζηεξηνηήησλ πνπ απνηειεί ην 
αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, είλαη 
ηνπιάρηζηνλ ίζνο  κε ην  50% ηνπ χςνπο 
ηεο εθηηκψκελεο κέγηζηεο αμίαο. ε 
πεξίπησζε πνπ ν ππνςήθηνο πάξνρνο 
ππεξεζηψλ δξαζηεξηνπνηείηαη γηα 
κηθξφηεξν ρξνληθφ δηάζηεκα, ηφηε ν 
θχθινο εξγαζηψλ απφ ηελ έλαξμε ησλ 
δξαζηεξηνηήησλ ηνπ, ζα πξέπεη λα είλαη 
αλαινγηθά ηνπιάρηζηνλ ίζνο  κε ην 50%  
ηνπ χςνπο  ηεο εθηηκψκελεο κέγηζηεο 
αμίαο ζχκβαζεο.   
 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο 
εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 
έηνο: [……] θχθινο 
εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 
έηνο: [……] θχθινο 
εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 
ησλ εγγξάθσλ):  
[……][……][……] 

ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο 
ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ 
ή εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα 
νιφθιεξε ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, 
αλαθέξεηε ηελ εκεξνκελία πνπ 
ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο 
ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

[…................................…] 
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζρεηηθά 
θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ νξηζηεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα  
ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε . 

Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα Απάληεζε: 

1) Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 
αλαθνξάοxxxiii, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
έρεη πξνβεί ζηηο αθόινπζεο 
θπξηόηεξεο παξαδόζεηο αγαζώλ ηνπ 
είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί ή έρεη 
παξάζρεη ηηο αθόινπζεο θπξηόηεξεο 
ππεξεζίεο ηνπ είδνπο πνπ έρεη 
πξνζδηνξηζηεί: 
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ 
θαηαιφγνπ αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο 
εκεξνκελίεο θαη ηνπο παξαιήπηεο 
δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχοxxxiv: 

Ώξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 
πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 
ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 
δηαθήξπμε):  
[…...........] 

Πεξηγξ
αθή 

πνζά εκεξνκ
ελίεο 

παξαιή
πηεο 

    
 

2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα 
ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθό 
πξνζσπηθό ή ηηο αθόινπζεο ηερληθέο 
ππεξεζίεοxxxv, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο 
γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο: 
ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 
έξγσλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί 
λα ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ 
πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο 
ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 
πξνκήζεηαο: 

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

3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί 
ηνλ αθφινπζν ηερληθό εμνπιηζκό θαη 
ιακβάλεη ηα αθόινπζα κέηξα γηα ηελ 
δηαζθάιηζε ηεο πνηόηεηαο θαη ηα 
κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ 
δηαζέηεη είλαη ηα αθφινπζα:  
 
 
 
 

[……] 

4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 
εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα 
δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο 
εθνδηαζκνύ θαη αλίρλεπζεο θαηά ηελ 
εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 
 
 
 
 
 
 

[....……] 

5) Γηα ζύλζεηα πξντόληα ή ππεξεζίεο 
πνπ ζα παξαζρεζνύλ ή, θαη’ 
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εμαίξεζε, γηα πξντόληα ή ππεξεζίεο 
πνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζε 
θάπνηνλ ηδηαίηεξν ζθνπό: 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε 
δηελέξγεηα ειέγρσλxxxvi φζνλ αθνξά ην 
παξαγσγηθό δπλακηθό ή ηηο ηερληθέο 
ηθαλόηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, 
εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά 
ηα κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ 
απηφο δηαζέηεη θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ 
ιακβάλεη γηα ηνλ έιεγρν ηεο 
πνηόηεηαο; 

 
 
[] Ναη [] ρη 

6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδώλ θαη 
επαγγεικαηηθώλ πξνζόλησλ 
δηαηίζεληαη απφ: 
α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ 
εξγνιάβν, 
θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 
νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή 
δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο) 
β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

 
 
α)[......................................……] 
 
 
 
 
β) [……] 

7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 
εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά 
ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνϋπαιιειηθό 
δπλακηθό ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν 
αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ 
θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:  

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ 
πξνζσπηθφ:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε 
δηάζεζή ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, 
εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθό εμνπιηζκό 
γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, 
λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππό κνξθή 
ππεξγνιαβίαοxxxvii ην αθφινπζν ηκήκα 
(δει. πνζνζηό) ηεο ζχκβαζεο: 
 
 
 
 
 
 

[....……] 

11) Γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο 
πξνκεζεηώλ: 

 
[] Ναη [] ρη 
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Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 
πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα 
πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 
επίζεκα ηλζηηηνύηα ειέγρνπ 
πνηόηεηαο ή ππεξεζίεο 
αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε ηα 
νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ 
πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε 
παξαπνκπέο ζηηο ηερληθέο 
πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, θαη ηα 
νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε 
ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε 
δηαθήξπμε; 
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 
αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 
κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ: 
 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 
ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθόο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κόλνλ όηαλ ηα ζπζηήκαηα 
δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη/ή ηα πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ 
δεηεζεί από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 
ζηελ πξόζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο. 

Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο 
θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ 
έρνπλ εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο 
νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε 
ηα απαηηνχκελα πξόηππα 
δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο 
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 
δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά 
κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ 
αθνξά ην ζχζηεκα δηαζθάιηζεο 
πνηφηεηαο: 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] ρη 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 
ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ 
έρνπλ εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο 
νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε 
ηα απαηηνχκελα ζπζηήκαηα ή 
πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 
δηαρείξηζεο; 
Δάλ όρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 
δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά 
κέζα κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ 
αθνξά ηα ζπζηήκαηα ή πξόηππα 
πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο: 
 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 
ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] ρη 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 
έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 
ησλ εγγξάθσλ): [……][……][……] 
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Μέξνο V: Σειηθέο δειώζεηο 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα 
κε ηα κέξε Ε – IV αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ 
ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ. 
Δ πξνζθνξά κνπ ηζρχεη γηα δηάζηεκα 60 εκεξώλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγσληζκνχ. 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαζηε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη 
ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ 
εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαηxxxviii, εθηφο εάλ : 
α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά 
δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε 
θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλxxxix. 
β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά 
έγγξαθα. 
Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζηελ 98 ΏΑΣΒ, 
πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ 
ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο 
Σππνπνηεκέλνπ Βληχπνπ Τπεχζπλεο Αήιψζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η... [πξνζδηνξηζκφο ηεο 
δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ 
ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 
 
Δκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV –Τπόδεηγκα Σερληθήο Πξνζθνξάο (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή) 

 

 
 

TEXNIKH ΠΡΟΦΟΡΏ 

(Τπφδεηγκα) 

 

      Σόπνο, …….. Ηκεξνκελία ……………….. 

Α. ΓΖΛΩΖ  

 

Ο / Οη  ππνγξάθσλ /-νληεο  ελεξγνχλ /-ληεο σο λφκηκνο /-νη εθπξφζσπνο /-νη  ηεο /ησλ Βηαηξείαο /-

ηψλ: 

  

   

 

ΓΖΛΩΝΟΤΜΔ 

 

1. ηη ε Βηαηξεία / νη Βηαηξείεο καο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη /-νπλ ηελ Σερληθή Πξνζθνξά 
ηεο / ηνπο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο χλαςεο χκβαζεο γηα ηελ Ώλάδεημε παξφρνπ ππεξεζηψλ /-σλ 
Παξνρήο Τπεξεζηψλ Mίζζσζεο ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ  ησλ ΚΒ.Π.Τ./ Κ.Τ.Σ. θαη ησλ ΑΟΜΧΝ 
κειέηεζαλ κε πξνζνρή θαη έιαβαλ ππφςε ηνπο: 

 

 Σελ ππ‟ αξίζκ……/20.. Αηαθήξπμε ………………Αηαγσληζκνχ, κε φια ηα ζρεηηθά 
Παξαξηήκαηά θαη ηηο Πξνζζήθεο ηεο πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

 

 Σν ζχλνιν ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ θαιχπηεη ηνλ δηαγσληζκφ απηφ. 
 

2. ηη ε Βηαηξεία /νη Βηαηξείεο καο έιαβε /-αλ γλψζε ησλ Βηδηθψλ ξσλ ησλ πξνο παξνρή 
ππεξεζηψλ θαη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ πνπ απαηηνχληαη θαη αλαιχνληαη ζηελ Αηαθήξπμε θαη 
ηνπο απνδέρεηαη ΡΔΣΏ θαη ΏΝΒΠΕΦΤΛΏΚΣΏ ζην ζχλνιφ ηνπο. 
  

Β. ΤΜΜΟΡΦΩΖ 

 

3. ηη ε Βηαηξεία /νη Βηαηξείεο ζπκκνξθψλεηαη πιήξσο κε ηηο απαηηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ 
πινπνίεζε ηεο κίζζσζεο θαη θαζαξηφηεηαο ησλ ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ, θαζψο επίζεο θαη ηελ ηήξεζε 
φισλ ησλ πξνζεζκηψλ, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 
 

 

4. Βπηπιένλ, ν εξγνιήπηεο (ε Βηαηξεία /νη Βηαηξείεο): 
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   α. Βίλαη ππεχζπλνο, γηα ηε ζπλερή ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, 

γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ρξήζε ησλ πιηθψλ θαζαξηφηεηαο, ηελ ηερλνινγία θαη πγηεηλή ψζηε λα 

πινπνηνχληαη νη λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο. Σα έμνδα απηά βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ ίδην.   

 

   β. Οθείιεη λα ηεξεί ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα ειέγρεηαη θαη ζα  

επηζεσξείηαη.  Γηα φζα δελ αλαγξάθνληαη  ζηε ζχκβαζε, ηζρχνπλ  φζα  πεξηγξάθνληαη  ζηε 

Αηαθήξπμε θαη ηηο ζρεηηθέο Ννκνζεζίεο, πνπ αθνξνχλ ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο. 

Βπηπιένλ ππνρξενχηαη λα δέρεηαη ηνλ νπνηνδήπνηε έιεγρν θαη λα δηεπθνιχλεη ηα φξγαλα πνπ ηνλ 

αζθνχλ. 

   

   γ. Τπνρξενχηαη  λα  παίξλεη  φια  ηα  κέηξα  αζθαιείαο,  γηα  ηελ  απνθπγή  

αηπρεκάησλ  θαζψο  θαη  ηελ  απνθπγή  δεκηψλ  ζηηο  εγθαηαζηάζεηο  ηνπ  Κέληξνπ Τπνδνρήο  θαη  

Σαπηνπνίεζεο (Κ.Τ.Σ) ηεο Νήζνπ Λέζβνπ.  

 

   δ. Βίλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη πςεινχ επηπέδνπ ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο θαη 

απνιχκαλζεο, ζχκθσλα µε φζα ελδεηθηηθά θαη φρη πεξηνξηζηηθά αλαθέξνληαη. Βπηζεκαίλεηαη φηη 

ζηνλ θαζεκεξηλφ θαζαξηζκφ πεξηιακβάλεηαη θαη ε ππνρξέσζε λα θαζαξηζηεί εθ λένπ ηηο ρεκηθέο 

ηνπαιέηεο(WC), εθφζνλ κεηά ηνλ ηαθηηθφ θαζαξηζκφ, ην απνηέιεζκα δελ είλαη ηθαλνπνηεηηθφ ή 

εθφζνλ ν ρψξνο ιεξσζεί μαλά.  

   ε. Να απνθαζηζηά ακέζσο: 

 

                      (1) Κάζε έιιεηςε ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ (WC) ιφγν απξφζκελσλ παξαγφλησλ 

(θαηξηθέο ζπλζήθεο-ππξθαγηά) ή παξάιεηςε ή πιεκκειή εξγαζία πνπ παξαηεξείηαη θαη 

γλσζηνπνηείηαη ζ‟ απηφλ απφ ππεπζχλνπο ηνπ Κέληξνπ   Τπνδνρήο  θαη  Σαπηνπνίεζεο (Κ.Τ.Σ) ηεο 

Νήζνπ Λέζβνπ.  

 

                      (2) Κάζε δεκηά, πνπ ζα πξνθαιείηαη απφ ην πξνζσπηθφ ηνπ, ζε εγθαηαζηάζεηο ηνπ 

Κέληξνπ  Τπνδνρήο  θαη  Σαπηνπνίεζεο (Κ.Τ.Σ) ηεο Νήζνπ Λέζβνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε ζα 

παξαθξαηείηαη ε ρξεκαηηθή αμία απφ ην νθεηιφκελν εξγνιεπηηθφ έξγν.  

  

   ζη. Να ηεξεί πάληνηε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ζρεηηθά µε ηελ αζθάιεηα ησλ εξγαδνκέλσλ 

θαη εηδηθφηεξα ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο. 

 

   δ.  Να εθηειεί ην έξγν µε ηξφπν πνπ δελ ελνριεί ηε ιεηηνπξγία θαη ηελ αζθάιεηα ηνπ 

Κέληξνπ Τπνδνρήο  θαη  Σαπηνπνίεζεο (Κ.Τ.Σ) ηεο Νήζνπ Λέζβνπ. 

 

 ε.  Έρεη θάζε επζχλε πιεξσκήο πξνζηίκσλ ή απνδεκηψζεσλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο ή 

δπζηπρήκαηνο γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ ή θάζε ηξίην εμ αηηίαο πξφθιεζεο αηπρήκαηνο ιφγσ 

πιεκκειήο θαζαξηφηεηαο ή µε ζσζηήο ηήξεζεο θαλφλσλ αζθαιείαο, φπσο θαη ζε θάζε αζηηθή ή 

πνηληθή επζχλε πνπ ζα πξνθχςνπλ άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ εθηέιεζε απηψλ ησλ ππεξεζηψλ. 
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  ζ. Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ 

 

 Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχζεη ρεκηθέο ηνπαιέηεο πνπ πιεξνχλ ηα θάησζη 

θξηηήξηα ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ: 

 Βιάρηζηεο εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο: 1,10κ (πιάηνο) x 1,10κ (κήθνο) x 2,30κ (χςνο) 

 Ώξηζκφο ηνπαιεηψλ: Αχν (Σνπαιέηα θαη νπξεηήξην), ρσξίο ηελ απαίηεζε ζηαζεξήο 

ππνδνκήο, δειαδή παξνρήο λεξνχ θαη απνρέηεπζεο 

 Τιηθφ θαηαζθεπήο: Πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο 

 Πξνδηαγξαθέο θακπίλαο: ηεγαλή απφ βξνρή, επαξθψο αεξηδφκελε θαη θσηηδφκελε κε 

θπζηθφ ηξφπν 

 Πξνδηαγξαθέο πφξηαο εηζφδνπ: ειάρηζην άλνηγκα εηζφδνπ ίζν κε 90 κνίξεο κε ειαηήξηα 

απηφκαηνπ θιεηζίκαηνο, δπλαηφηεηα θιεηδψκαηνο απφ κέζα θαη ζε πεξίπησζε αλάγθεο λα 

ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλνίγκαηνο απφ έμσ. Βπίζεο ζα πξέπεη λα θέξεη ζήκαλζε 

αλδξψλ/γπλαηθψλ θαζψο θαη έλδεημε θαηεηιεκκέλε 

 Λεθάλε: Δ πξνζθεξφκελε ιεθάλε ζα πξέπεη λα είλαη αλνηθηνχ-επξσπατθνχ ηχπνπ 

 Αεμακελή ιπκάησλ: Υσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 230 ιίηξσλ κε έλα αεξαγσγφ γηα ηελ 

απνθπγή νζκψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο θακπίλαο 

 Λνηπφο εμνπιηζκφο: Θα πξέπεη λα πεξηέρεη βάζε ραξηηνχ πγείαο θαη θξεκάζηξα ξνχρσλ 

 ΐάξνο: Κάησ ησλ εθαηφ (100) θηιψλ έηζη ψζηε λα επηηξέπεηαη ε εχθνιε κεηαθίλεζε 

 

 ζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ, νη πξνζθεξφκελεο απφ ηνλ Πξνκεζεπηή ρεκηθέο 

ηνπαιέηεο ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηελ εμήο δηαδηθαζία: 

 Ώπνκάθξπλζε ησλ αθάζαξησλ-ιπκάησλ απφ ηε δεμακελή κε ηε ρξήζε αληιεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο κε εηδηθφ φρεκα βπηηνθφξν κεηαθνξάο ιπκάησλ-απνβιήησλ.  

 Πιχζηκν ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο δεμακελήο αθαζάξησλ θαη ηεο ηνπαιέηαο εμ νινθιήξνπ κε 

πηεζηηθφ κεράλεκα-εηδηθφ φρεκα-πιπληήξην ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ  

 Πιχζηκν ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο δεμακελήο αθαζάξησλ κε λεξφ ππφ πίεζε (140bar) κε πηεζηηθφ 

κεράλεκα πνπ δηαζέηεη ην εηδηθφ φρεκα- πιπληήξην ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ 

 Βζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πιχζηκν ηεο θακπίλαο 

 Βθνδηαζκφο κε θαζαξφ λεξφ, ρεκηθφ απνιπκαληηθφ πγξφ 

 Βθνδηαζκφο κε πδαηνδηαιπηφ ραξηί πγείαο 

 Ώπνιχκαλζε ησλ επίκαρσλ επηθαλεηψλ 

 Σειηθή δηάζεζε ησλ αθάζαξησλ ζε λφκηκν απνδέθηε 

     

 

Γ. ΤΠΔΤΘΤΝΔ ΓΖΛΩΔΗ 

 

 Δπηζπλάπηνληαη θαηά ηα νξηδόκελα ζηνπο Δηδηθνύο Όξνπο. 

 

Ο/ΟI  ΑΔΛΧΝ /-ΟΤΝΣΒ  

Τπνγξαθή /-εο 

         θαη 
  θξαγίδα /-εο  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V –Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή) 

 

 

 
 ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Σόπνο, …….. Ηκεξνκελία ……………….. 

Α. ΓΖΛΩΖ  

 

Ο / Οη  ππνγξάθσλ /-νληεο  ελεξγνχλ /-ληεο σο λφκηκνο /-νη εθπξφζσπνο /-νη  ηεο /ησλ Βηαηξείαο /-

ηψλ: 

 

 

ΓΖΛΩΝΩ: 

1. ηη ε εηαηξεία καο, πξνθεηκέλνπ λα δηακνξθψζεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηεο γηα ηελ 
ζχλαςε ελνηθίαζεο ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ ηνπ ΚΤΣ Λέζβνπ κειέηεζε κε πξνζνρή θαη έιαβαλ ππφςε: 

α. Σελ ππ‟ αξίζ. ……/….. πξφζθιεζε ζπκκεηνρήο ζε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο γηα 
ηε ζχλαςε ζχκβαζεο «ελνηθίαζε ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ  ζην ΚΤΣ λ. Λέζβνπ»  

β. Σν ζχλνιν ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ πνπ θαιχπηεη ηνλ δηαγσληζκφ απηφ. 

2. ηη ε εηαηξεία καο έιαβε γλψζε ησλ φξσλ ησλ πξνο παξνρή ππεξεζηψλ θαη ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ πνπ απαηηνχληαη θαη αλαιχνληαη ζηελ παξνχζα θαη ηνπο απνδέρεηαη ξεηά θαη 
αλεπηθχιαθηα ζην ζχλνιφ ηνπο. 

3.  ηη ε εηαηξεία καο, ζχκθσλα κε ην θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ελ ιφγσ δηαγσληζηηθήο 
δηαδηθαζίαο, πξνζθέξεη ην αθφινπζν εκεξήζην ηίκεκα ηνπ ΚΤΣ Λέζβνπ γηα ηε δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο, πνπ αλαιχεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 

Σηκή Δκεξεζίσο ζε € άλεπ ΦΠΏ 
αλά ηεκάρην  

Σηκή Δκεξεζίσο ζε € άλεπ ΦΠΏ 
ζπλνιηθά γηα 60 ηεκάρηα  

…….., …. € ……..,..€ 

ΤΝΟΛΕΚΔ ΣΕΜΔ Β € ΏΝΒΤ 
ΦΠΏ ΓΕΏ 60 ΣΒΜΏΥΕΏ ΓΕΏ 30 

ΔΜΒΡΒ 

 

……….,..€ 

 

α. Οη ηηκέο πξνζθνξάο είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ ππνςήθην πάξνρν ππεξεζηψλ θαη δελ 
αλαπξνζαξκφδνληαη κέρξη ηελ νινθιήξσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.Δ πξνζθνξά ηζρχεη 
γηα  ………………….. ( ……. ) εκέξεο.. 

 5. Βάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο 
ζχκβαζεο, ε Ώλαζέηνπζα Ώξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή πνπ 
πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) 
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα 
άξζξα 88 θαη 89 ηνπ Ν.4412/2016. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI –ρέδην ύκβαζεο (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή)-  

 
ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΤΜΒΑΖ 

 
ΤΜΒΑΖ ΤΠ. ΑΡΗΘ.    /2020 

 ΓΗΑ ΜΗΘΩΖ ΔΞΖΝΣΑ (60) ΥΖΜΗΚΩΝ ΣΟΤΑΛΔΣΩΝ  ΓΗΑ ΣΟΝ ΜΖΝΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 
2020 (ΑΠΟ 01 ΔΩ 30 ΔΠΣΔΜΒΡΗΟΤ 2020) ΓΗΑ ΑΝΑΓΚΔ ΠΡΟΦΤΓΗΚΩΝ – 

ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΣΗΚΩΝ ΡΟΩΝ ΣΖ ΓΟΜΖ ΦΗΛΟΞΔΝΗΑ ΠΡΩΖΝ ΣΡΓΟ 
«ΠΑΡΑΓΔΛΛΖ», ΜΟΡΗΑ, Ν. ΛΔΒΟΤ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……. ………………..2020 
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ΔΗΑΓΩΓΖ 
 

Δ ζχλαςε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ην Ν.4412/16 
ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξφζθιεζεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ηνλ Ώζηηθφ Κψδηθα. 

 
Σα άξζξα θαη νη νξηζκνί πνπ αθνινπζνχλ, δηαηππψλνπλ ηνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο πνπ ζα δηέπνπλ ηηο δηαδηθαζίεο παξαγγειίαο, παξάδνζεο θαη δηαλνκήο. 
 
Δ ηειηθή δηακφξθσζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο έγηλε απφ ηελ 98 ΏΑΣΒ, κεηά ηελ 

αλάδεημε κεηνδφηε θαη πξνζσξηλνχ αλάδνρνπ κε βάζε ηελ ηερληθννηθνλνκηθή πξνζθνξά, 
ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο πξνβιέςεηο ηεο πθηζηάκελεο 
λνκνζεζίαο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΩΚ2Π6-Μ03





 

Σελίδα 78 

 

ΤΜΒΑΖ ΤΠ ΑΡΗΘΜ …./2020 

ΜΗΘΩΖ……. ΥΖΜΗΚΩΝ ΣΟΤΑΛΔΣΩΝ 

 

ΆΡΘΡΟ 1ν  

Σόπνο-Υξόλνο Τπνγξαθήο ύκβαζεο-πκβαιιόκελα Μέξε 

 

      1.  Σφπνο Τπνγξαθήο ηεο χκβαζεο: Σν Γξαθείν ηνπ Αηνηθεηή ηνπ Λφρνπ 

ηξαηεγείνπ  (Λ) ηεο 98 Ώλσηέξαο Αηνίθεζεο Σαγκάησλ Βζλνθπιαθήο (98 ΏΑΣΒ). 

 

 2.  Υξφλνο Τπνγξαθήο ηεο χκβαζεο: ………..2020 

 

 3.  πκβαιιφκελα Μέξε: 

 

   α. Ο Ο Λγφο (ΠΓ) Καδάδεο Γξεγφξηνο, Αηνηθεηήο ηνπ Λ/98 ΏΑΣΒ, σο 

εθπξφζσπνο ηνπ Βιιεληθνχ Αεκνζίνπ, ζχκθσλα κε ηε Φ.814/……………….. εθεμήο 

θαινχκελνο «Αλαζέηνπζα Αξρή/Δξγνδόηεο».   

 

   β Ο …………ηνπ ……….., θάηνρνο ηνπ ππ‟ αξίζκ ………….αζηπλνκηθνχ δειηίνπ 

ηαπηφηεηαο, εθδνζέληνο ……. απφ …….., σο δηαρεηξηζηήο ή λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο 

εηαηξείαο ……………………………………………………………………………. εθεμήο 

θαινχκελνο σο «Βξγνιάβνο/Ώλάδνρνο/Πξνκεζεπηήο/Βξγνιήπηεο». 

 

ΆΡΘΡΟ 2ν  

Αληηθείκελν Αλάζεζεο  

 

 Με ηε Φ………………………………………., εμνπζηνδνηήζεθε ν εξγνδφηεο γηα ηελ 

ππνγξαθή απηήο ηεο ζχκβαζεο, µε ηελ νπνία αλαηίζεηαη ζηνλ εξγνιάβν ε : Μίζζσζε 

………….ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ γηα ηνλ κήλα ……………….. 20 ζην Κέληξν  Τπνδνρήο  θαη  

Σαπηνπνίεζεο (Κ.Τ.Σ) ηεο Νήζνπ Λέζβνπ «γηα Κάιπςε Πξνζθπγηθψλ-Μεηαλαζηεπηηθψλ 

Ρνψλ¨», φπσο νξίδεηαη ζηα ζπλεκκέλα Παξαξηήκαηα. 

 

ΆΡΘΡΟ 3ν 

Υξόλνο Έλαξμεο – Πέξαηνο πµβαηηθώλ Τπνρξεώζεσλ 

 

 Δ ζχκβαζε είλαη ….. ήµεξε, αξρίδεη ηελ …………….20 θαη ιήγεη ηελ ………… 20. 

 

ΆΡΘΡΟ 4ν 

Σίκεκα 

 

 Δ απνδεκίσζε ηελ νπνία ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ν Λ/98 ΏΑΣΒ ζηνλ εξγνιάβν 

αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ……………………………. (…………….€). 

  

ΆΡΘΡΟ 5ν  

Κξαηήζεηο – Έμνδα 

 

  

 1.  Βπίζεο ηνλ εξγνιάβν επηβαξχλνπλ:       
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   α.  ιεο νη ππνρξεψζεηο, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εξγαηηθή Ννκνζεζία, γηα ην 

πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιήζεη (εξγαηηθά αηπρήκαηα, θαλνληθή κηζζνδνζία θ.ι.π). 

 

             β.  Κάζε ζεηηθή δεκία, πνπ ζα πξνθαιέζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ 

ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Κέληξνπ  Τπνδνρήο  θαη  Σαπηνπνίεζεο (Κ.Τ.Σ) ηεο Νήζνπ 

Λέζβνπ.   

 

                γ.    ιεο νη λφκηκεο θξαηήζεηο, Φφξνο εηζνδήκαηνο θαη ΦΠΏ. 

 

ΆΡΘΡΟ 6ν  

Πιεξσµή – Γηθαηνινγεηηθά 

 

 1.  Δ πιεξσκή ζα γίλεη ζε  ΒΤΡΩ (€) γηα ηελ πξνζθεξφκελε εξγαζία, µε έθδνζε 

Σαθηηθνχ Υξεκαηηθνχ Βληάικαηνο ζην φλνκα ηνπ εξγνιάβνπ, µε βάζε ηα παξαθάησ 

δηθαηνινγεηηθά:   

 

      α. Πξσηφθνιιν πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο εθηέιεζεο εξγαζηψλ, ππνγεγξακκέλν 

απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή θαζψο θαη απφ ηνλ ίδην ηνλ εξγνιάβν ή εμνπζηνδνηεκέλν 

αληηπξφζσπφ ηνπ.     

 

   β. Σηκνιφγην, επί πηζηψζεη.   

  

     γ.   Πηζηνπνηεηηθφ Φνξνινγηθήο Βλεκεξφηεηαο, ηνπ νηθείνπ Αεκνζίνπ Σακείνπ, 

δειαδή βεβαίσζε φηη δελ εθθξεκεί νθεηιή ζε βάξνο ηνπ.  

  

      δ. ΐεβαίσζε Ώζθαιηζηηθήο Βλεκεξφηεηαο ΕΚΏ, ρσξίο ηελ νπνία δελ είλαη απφ 

ηνλ λφκν επηηξεπηή ε πιεξσκή.  

 

   ε. Πνηληθφ Μεηξψν Ώλαδφρνπ 

 

   ζη. Ώληίγξαθν ηξαπεδηθνχ εηαηξηθνχ ινγαξηαζκνχ (ΕΐΏΝ).   

 

ΆΡΘΡΟ 7ν 

Λνηπέο Τπνρξεώζεηο Πξνκεζεπηώλ 

 

Οη ηηκέο πνπ έρνπλ δνζεί ζα είλαη ίδηεο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζπκβάζεσο, ελψ ηπρφλ 

αλαηηκήζεηο δελ ζα γίλνληαη δεθηέο. 

 

ΆΡΘΡΟ 8ν  

Κήξπμε Αλαδόρνπ σο Δθπηώηνπ – Κπξώζεηο – Δμαηξέζεηο 

 

  1.  Ο Ώλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο, κε απφθαζε ηνπ έρνληα 

ηελ νηθνλνκηθή εμνπζία, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ 

φηαλ: 

 

    α. Αελ πξνζέξρεηαη, κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε, λα 

ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε. 
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    β.  Αελ πξνζέιζεη ην πξνζσπηθφ  ηνπ λα αλαιάβεη εξγαζία θαη δελ πξνβεί 

ζηελ ηνπνζέηεζε ηνπ  πξνβιεπφκελνπ εμνπιηζκνχ, ψζηε λα εμαζθαιίδεηαη ην επηζπκεηφ 

απνηέιεζκα εξγαζηψλ. 

 

            γ. Αελ είλαη ζχλλνκνο κε ηα θαζνξηδφκελα ζην Ν.4412/16, ην Άξζξν 68 

ηνπ Ν.3863/2010, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε απφ ην Άξζξν 22 ηνπ Ν.4144/2013, ηε ινηπή 

θείκελε λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηηο εξγαζηαθέο ζρέζεηο, ζπκβάζεηο εξγαζίαο, θαηαβνιή 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ εξγαδνκέλσλ θιπ, θαη φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο  

 

    δ. Πησρεχζεη, ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή εθθαζάξηζε, ιπζεί ή 

αλαθιεζεί ε άδεηα ιεηηνπξγίαο ηνπ ή γίλνπλ πξάμεηο αλαγθαζηηθήο εθηειέζεσο ζε βάξνο 

ηνπ, ζην ζχλνιν ή ζε ζεκαληηθφ κέξνο ησλ πεξηνπζηαθψλ ηνπ ζηνηρείσλ ή έρεη  εθδνζεί 

ηειεζίδηθε απφθαζε θαηά ηνπ γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηνο ηνπ. 

 

  2.  Δ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνθιείζεη απφ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ηηο 

ππνςήθηεο εηαηξείεο παξνρήο ππεξεζηψλ θαζαξηζκνχ, ιφγσ δηάπξαμεο ζνβαξνχ 

επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο.  

   

  3.  Οη παξαπάλσ θπξψζεηο είλαη αλεμάξηεηεο απφ θάζε αμίσζε ηεο Τπεξεζίαο, 

γηα θάζε ζεηηθή δεκηά ηεο, πνπ πξνήιζε άκεζα ή έκκεζα απφ ηελ άξλεζε ηνπ αλάδνρνπ 

εξγνιάβνπ λα πξαγκαηνπνηήζεη έγθαηξα ηελ εξγνιαβία πνπ ηνπ θαηαθπξψζεθε. 

 

  4.  Ο πξνκεζεπηήο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε 

ή ηε ζχκβαζε, φηαλ: 

 

   α. Δ ζχκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην πξνζσπηθφ ηνπ Ώλαδφρνπ δελ 

απαζρνιήζεθε κε επζχλε ηνπ Αηνηθεηνχ ηνπ Κέληξνπ  Τπνδνρήο  θαη  Σαπηνπνίεζεο 

(Κ.Τ.Σ) Μφξηαο Μπηηιήλεο 

 

      β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο, φπσο αλαθέξνληαη παξαθάησ: 

 

    (1) Γεληθή ή κεξηθή απεξγία πνπ ζπλεπάγεηαη ηε δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηεο εηαηξείαο. 

 

    (2) Γεληθή ή κεξηθή ππξθαγηά ζηνπο εμππεξεηνχκελνπο ρψξνπο, πνπ λα 

πξνθιήζεθε φρη απφ δηθή ηνπ επζχλε. 

 

    (3) Πιεκκχξα, ζηνπο εμππεξεηνχκελνπο ρψξνπο 

 

    (4) εηζκφο, απφ ηνλ νπνίν επέξρεηαη δηαθνπή ησλ εξγαζηψλ 

 

    (5) Βκπινθή ηεο ρψξαο ζε πφιεκν / Σξνκνθξαηηθή Βλέξγεηα 

 

    (6) Αηαθνπή ζηελ παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ή βιάβε ζηα  κεραλήκαηα 

πνπ βεβαηψλεηαη απφ αξκφδηνπο θαη εθφζνλ απηή επηδξά ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 

απφ ηνλ ίδην αλάδνρν. 
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    (7) Βκπνξηθφο απνθιεηζκφο κεηαθνξψλ (δηεζλνχο δηθηχνπ) 

 

    (8) Βκπνξηθφο απνθιεηζκφο εηζαγσγήο (EMPARGO) 

  5.  Με ηελ απφθαζε θήξπμεο ηνπ Ώλαδφρνπ εθπηψηνπ απφ ηε ζχκβαζε κπνξεί 

λα ηνπ παξαζρεζεί ε δπλαηφηεηα εξγαζίαο κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο 

δηελέξγεηαο ηεο δηαπξαγκάηεπζεο πνπ γίλεηαη ζε βάξνο ηνπ, πέξαλ ηεο νπνίαο νπδεκία 

εξγαζία γίλεηαη δεθηή. 

 

         6.  ηνλ Ώλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο επηβάιινληαη, αζξνηζηηθά ή 

δηαδεπθηηθά, κε απφθαζε ηνπ έρνληα ηελ νηθνλνκηθή εμνπζία, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 

ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, αθνχ πξψηα θιεζεί γηα παξνρή εμεγήζεσλ, νη παξαθάησ 

θπξψζεηο: 

 

   α. Έθπησζε ηνπ απφ ηελ θαηαθχξσζε ζην φλνκα ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα 

πνπ απνξξέεη απ‟ απηήλ.  

 

    β.  Βθηέιεζε ηνπ έξγνπ, είηε απφ ηνλ επφκελν κεηνδφηε, είηε κε επαλαιεπηηθή 

δηαπξαγκάηεπζε, αλάινγα κε ηηο αλάγθεο ηεο Τπεξεζίαο θαη κε θαηαινγηζκφ ζε βάξνο ηεο 

ηπρφλ επί πιένλ δηαθνξάο ηηκήο, ε νπνία εηζπξάηηεηαη, είηε απφ φζα ηπρφλ ηνπ νθείιεη ην 

Αεκφζην, είηε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο γηα είζπξαμε δεκνζίσλ εζφδσλ.  

 

    γ.  Βθαξκνγή ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ, ηεο παξαγξάθνπ 8 ηνπ παξφληνο άξζξνπ.     

  

       7.   Βθηφο απφ ηηο θπξψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Άξζξν 22 ησλ Γεληθψλ 

ξσλ, o αλάδνρνο επζχλεηαη θαη γηα θάζε δεκία, πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη, ζην Κέληξν  

Τπνδνρήο  θαη  Σαπηνπνίεζεο (Κ.Τ.Σ) Μφξηαο Μπηηιήλεο, απφ ηε κε εθηέιεζε ή ηελ θαθή 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

 

  8.  ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ παξαηεξεζνχλ παξαιήςεηο 

ή κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζχκθσλα κε ηα ζπκθσλεζέληα ζηε ζχκβαζε πνπ ζα 

ππνγξαθεί εθαξκφδνληαη ηα εμήο:  

 

   α. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθαζηζηά άκεζα θάζε έιιεηςε ή πιεκκειή 

εξγαζία πνπ ζα παξαηεξείηαη θαη γλσζηνπνηείηαη ζ‟ απηφλ εγγξάθσο απφ ηελ επηηξνπή 

ειέγρνπ θαζαξηφηεηαο, ζχκθσλα κε  ηα θαζνξηδφκελα ζην Παξάξηεκα «Α». 

 

   β. Βάλ δελ ππάξρεη ζπκκφξθσζε γηα ηελ απνθαηάζηαζε ησλ αλσηέξσ εληφο 

ηνπ νξηζζέληνο ρξφλνπ, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ έρνληα ηελ νηθνλνκηθή εμνπζία, 

χζηεξα απφ εηζήγεζε ηεο επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηεο ζχκβαζεο 

(επηηξνπή ειέγρνπ θαζαξηφηεηαο), δηάθνξεο θπξψζεηο αλάινγα κε ην κέγεζνο ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη ηελ ρξεζηκφηεηα ηνπ ρψξνπ θαη ζπγθεθξηκέλα:  

 

    (1) Γηα πξψηε θνξά ηελ έγγξαθε ζχζηαζε. 

 

     (2) Γηα δεχηεξε θνξά ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ 2.000,00 €. 

  

            (3) Γηα ηξίηε θνξά ζα θεξχζζεηαη έθπησηνο. 
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  9.  Γηα ηελ επηβνιή ησλ αλσηέξσ θπξψζεσλ-πξνζηίκσλ, ε επηηξνπή ειέγρνπ  

θαζαξηφηεηαο, ζπληάζζεη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν, βαζηδφκελε ζηα «δειηία ειέγρνπ 

θαζαξηφηεηαο». 

 

  10. Δ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη, κε παξαθξάηεζε απφ ην ιαβείλ ηνπ 

αλαδφρνπ ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο 

εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ.    

 

         11. ε πεξίπησζε έλσζεο αλαδφρσλ, ην πξφζηηκν επηβάιιεηαη αλαινγηθά ζε 

φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

 

  12. Έλζηαζε ζηελ επηβνιή θπξψζεσλ (πξνζηίκνπ θιπ.) κπνξεί λα ππνβάιιεη ν 

αλάδνρνο, εγγξάθσο θαη κέζα ζε 5 εκέξεο, απφ ηεο θνηλνπνηήζεσο ηεο. Βπί ηεο 

πξνζθπγήο απνθαζίδεη ν έρσλ ηελ νηθνλνκηθή εμνπζία, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Δ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη ζχκθσλα κε ηε 

δηάηαμε απηή πξνζβνιή κε άιιε, νπνηαζδήπνηε θχζεσο, δηνηθεηηθή πξνζθπγή 

 

  13. Ώλ ε πξνζθπγή γίλεη δεθηή ελ φισ ή ελ κέξεη, ε επηβιεζείζα πνηλή 

εμαιείθεηαη ή πξνζαξκφδεηαη αλάινγα θαη ην ε παξαθξαηεζέλ πνζφ απνδίδεηαη ζηνλ 

αλάδνρν κε ηελ ακνηβή ηνπ επφκελνπ κήλα. Δ απφξξηςε ηεο πξνζθπγήο θαζηζηά ηζρπξή 

ηελ ηειεζίδηθα επηβιεζείζα πνηλή. 

 

   14. Δ Ώλαζέηνπζα Ώξρή έρεη ην δηθαίσκα λα θεξχμεη έθπησην ηνλ πξνκεζεπηή 

αλ δελ εθπιεξψλεη ή εθπιεξψλεη πιεκκειψο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή 

παξαβηάδεη νπζηψδε φξν ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί, ρσξίο λα θαηαβάιιεη 

νπνηαδήπνηε απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 22 ησλ Γεληθψλ ξσλ. 

 

  15. Οη ρξφλνη ππνινγίδνληαη ζε εκεξνινγηαθέο εκέξεο, ηα πνζά φπσο 

πξνβιέπνληαη ζηε ζχκβαζε (κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Ώ) θαη νη πξνζεζκίεο ρσξίο 

κεηαζέζεηο. 

 

ΆΡΘΡΟ 9ν   

Εεηήκαηα Κπξηόηεηαο θαη Πλεπκαηηθήο Ηδηνθηεζίαο 

 

 1.  ιεο νη ηπρφλ εθζέζεηο θαη ηα ζπλαθή ζηνηρεία φπσο, δηαγξάκκαηα, ζρέδηα, 

πξνδηαγξαθέο, πιάλα, ζηαηηζηηθά ζηνηρεία, ππνινγηζκνί θαη θάζε άιιν ζρεηηθφ έγγξαθν ή 

πιηθφ πνπ ελδερνκέλσο απνθηάηαη, ζπγθεληξψλεηαη ή θαηαξηίδεηαη απφ ηνλ Βξγνιάβν 

θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, είλαη εκπηζηεπηηθά θαη αλήθνπλ ζηε απφιπηε ηδηνθηεζία 

ηνπ Λ/ 98 ΏΑΣΒ. 

 

 2.  Ο Βξγνιάβνο, κφιηο νινθιεξψζεη ηελ εθηέιεζε χκβαζεο, παξαδίδεη φια ηα 

έγγξαθα θαη ηα ζηνηρεία ζην Λ/98 ΏΑΣΒ. Αχλαηαη λα θξαηά αληίγξαθα απηψλ ησλ 

εγγξάθσλ θαη ζηνηρείσλ, αιιά δελ επηηξέπεηαη λα ηα ρξεζηκνπνηεί γηα ζθνπνχο άιινπο 

απφ ηε χκβαζεο, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ Λ/98 ΏΑΣΒ. 

ΆΡΘΡΟ 10ν 

Δκπηζηεπηηθόηεηα 
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 1.  Υσξίο ηελ πξνεγνχκελε  γξαπηή ζπλαίλεζε ηνπ Λ/98 ΏΑΣΒ ν «Βξγνιάβνο» 

δελ απνθαιχπηεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηνπ δφζεθαλ ή πνπ ν ίδηνο αλαθάιπςε 

θαηά ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο, νχηε θνηλνπνηεί ζηνηρεία, έγγξαθα θαη πιεξνθνξίεο ησλ 

νπνίσλ ιακβάλεη γλψζε ζε ζρέζε κε ηε χκβαζε, ππνρξενχηαη δε λα κεξηκλά ψζηε ην 

πξνζσπηθφ ηνπ, θαη θάζε ζπλεξγαδφκελνο µε απηφλ λα ηεξήζεη ηελ σο άλσ ππνρξέσζε. 

ε πεξίπησζε αζέηεζεο απφ ηνλ «Βξγνιάβν»  ηεο σο άλσ ππνρξέσζήο ηνπ, ν Λ/98 

ΏΑΣΒ δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε ηπρφλ δεκίαο ηεο, ηελ παχζε 

θνηλνπνίεζεο ησλ εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ θαη ηελ παξάιεηςή ηεο ζην κέιινλ. 

 

   2.   Ο Ώλάδνρνο δελ δχλαηαη λα πξνβαίλεη ζε δεκφζηεο δειψζεηο ρσξίο ηελ 

πξνεγνχκελε ζπλαίλεζε ηνπ Λ/98 ΏΑΣΒ, νχηε λα ζπκκεηέρεη ζε δξαζηεξηφηεηεο 

αζπκβίβαζηεο µε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ. 

 

 3. Οη πξναλαθεξφκελνη φξνη πεξί εκπηζηεπηηθφηεηαο δεζκεχνπλ ηνλ  «Βξγνιάβν» θαη 

κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ ηνπ εηο ην δηελεθέο.   

 

ΆΡΘΡΟ 11ν 

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη δηαδηθαζία θαζαξηζκνύ ρεκηθώλ ηνπαιεηώλ 

 

Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνκεζεχζεη ρεκηθέο ηνπαιέηεο πνπ πιεξνχλ ηα θάησζη 

θξηηήξηα ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ: 

 Βιάρηζηεο εμσηεξηθέο δηαζηάζεηο: 1,10κ (πιάηνο) x 1,10κ (κήθνο) x 2,30κ (χςνο) 

 Ώξηζκφο ηνπαιεηψλ: Αχν (Σνπαιέηα θαη νπξεηήξην), ρσξίο ηελ απαίηεζε ζηαζεξήο 

ππνδνκήο, δειαδή παξνρήο λεξνχ θαη απνρέηεπζεο 

 Τιηθφ θαηαζθεπήο: Πνιπαηζπιέλην πςειήο ππθλφηεηαο 

 Πξνδηαγξαθέο θακπίλαο: ηεγαλή απφ βξνρή, επαξθψο αεξηδφκελε θαη 

θσηηδφκελε κε θπζηθφ ηξφπν 

 Πξνδηαγξαθέο πφξηαο εηζφδνπ: ειάρηζην άλνηγκα εηζφδνπ ίζν κε 90 κνίξεο κε 

ειαηήξηα απηφκαηνπ θιεηζίκαηνο, δπλαηφηεηα θιεηδψκαηνο απφ κέζα θαη ζε 

πεξίπησζε αλάγθεο λα ππάξρεη ε δπλαηφηεηα αλνίγκαηνο απφ έμσ. Βπίζεο ζα 

πξέπεη λα θέξεη ζήκαλζε αλδξψλ/γπλαηθψλ θαζψο θαη έλδεημε θαηεηιεκκέλε 

 Λεθάλε: Δ πξνζθεξφκελε ιεθάλε ζα πξέπεη λα είλαη αλνηθηνχ-επξσπατθνχ ηχπνπ 

 Αεμακελή ιπκάησλ: Υσξεηηθφηεηαο ηνπιάρηζηνλ 230 ιίηξσλ κε έλα αεξαγσγφ γηα 

ηελ απνθπγή νζκψλ ζην εζσηεξηθφ ηεο θακπίλαο 

 Λνηπφο εμνπιηζκφο: Θα πξέπεη λα πεξηέρεη βάζε ραξηηνχ πγείαο θαη θξεκάζηξα 

ξνχρσλ 

 ΐάξνο: Κάησ ησλ εθαηφ (100) θηιψλ έηζη ψζηε λα επηηξέπεηαη ε εχθνιε κεηαθίλεζε 

 

ζνλ αθνξά ηε δηαδηθαζία θαζαξηζκνχ, νη πξνζθεξφκελεο απφ ηνλ Πξνκεζεπηή ρεκηθέο 

ηνπαιέηεο ζα πξέπεη λα ηεξνχλ ηελ εμήο δηαδηθαζία: 

 Ώπνκάθξπλζε ησλ αθάζαξησλ-ιπκάησλ απφ ηε δεμακελή κε ηε ρξήζε αληιεηηθνχ 

ζπζηήκαηνο θαη πξνζσξηλή απνζήθεπζε απηψλ εληφο ηεο δεμακελήο ιπκάησλ πνπ 

δηαζέηεη ην εηδηθφ φρεκα- πιπληήξην ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ. 

 Πιχζηκν ηνπ εζσηεξηθνχ ηεο δεμακελήο αθαζάξησλ κε λεξφ ππφ πίεζε (140bar) κε 

πηεζηηθφ κεράλεκα πνπ δηαζέηεη ην εηδηθφ φρεκα- πιπληήξην ρεκηθψλ ηνπαιεηψλ 

 Βζσηεξηθφ θαη εμσηεξηθφ πιχζηκν ηεο θακπίλαο 

 Βθνδηαζκφο κε θαζαξφ λεξφ, ρεκηθφ απνιπκαληηθφ πγξφ 

 Βθνδηαζκφο κε πδαηνδηαιπηφ ραξηί πγείαο 
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 Ώπνιχκαλζε ησλ επίκαρσλ επηθαλεηψλ 

 Σειηθή δηάζεζε ησλ αθάζαξησλ ζε λφκηκν απνδέθηε 

 

ΆΡΘΡΟ 12ν 

Δθρσξήζεηο 

 

  Ώπαγνξεχεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ αλαθεξπρζέληα αλάδνρν ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, 

ησλ ππνρξεψζεσλ θαη δηθαησκάησλ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα ζχκβαζε. 

 

ΆΡΘΡΟ 13ν 

Σειηθέο Γηαηάμεηο 

 

1.  πνπ αλαγξάθεηαη ε ιέμε «κήλαο», αλαθέξεηαη ζε δηάζηεκα  ηξηάληα  κία (31) 

εκέξεο. 

 

2.  Σα δηθαηψκαηα ηεο Τπεξεζίαο, ιφγσ κε εθαξκνγήο ησλ φξσλ ζπκθσληψλ 

 θαη ζπκβάζεσλ, εηζπξάηηνληαη απφ φζα ν πξνκεζεπηήο έρεη λα ιακβάλεη απφ ην δεκφζην 

ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο απηψλ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο πεξί είζπξαμεο Αεκνζίσλ 

Βζφδσλ. 

 

3.  Δ Τπεξεζία δελ αλαιακβάλεη θακία ππνρξέσζε γηα ηπρφλ κέηξα πνπ ζα 

 ιεθζνχλ απφ νπνηαδήπνηε αξρή θαη απμήζεηο θφξσλ, ηειψλ θιπ θαη δελ απνδέρεηαη 

θακία επίδξαζε ζηελ πνηφηεηα, ηηκή θαη ζηνλ ρξφλν παξάδνζεο ησλ εηδψλ. 

 

4.  Ώλαπξνζαξκνγή ηηκψλ δελ ζα γίλεηαη δεθηή ζηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

 

   5.   Δ παξνχζα ζχκβαζε ηζρπξφηεξε απφ θάζε άιιν θείκελν ζην νπνίν ζηεξίδεηαη 

θαη µε ην νπνίν ζπζρεηίδεηαη (δηαθήξπμε - πξνζθνξά - γεληθνί θαη εηδηθνί φξνη ζπκθσληψλ), 

εθηφο απφ θαλεξά ζθάικαηα ή παξαδξνκέο πνπ γίλνληαη απνδεθηά θαη απφ ηνπο δχν 

ζπκβαιιφκελνπο.   

 

 6.  Βγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηνπ ηακείνπ Παξαθαηαζεθψλ  θαη Ααλείσλ 

χςνπο  ρηιίσλ δηαθνζίσλ εμήληα επξψ (1260,00€).    

 

 7.  πληάρζεθε ζε ηξία φκνηα πξσηφηππα ζε απιφ ραξηί, κεηά ηελ αλάγλσζή ηεο 

ππνγξάθεθε απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο. Ώπφ ηα πξσηφηππα απηά ηα δχν θξαηήζεθαλ  

απφ ηνλ Λ/98 ΏΑΣΒ θαη ην άιιν έιαβε σο δηπιφγξαθν ν πξνκεζεπηή. 

 

 

ΟΕ ΤΜΐΏΛΛΟΜΒΝΟΕ 

-Ο- -Ο- 

ΒΡΓΟΑΟΣΔ ΒΡΓΟΛΏΐΟ 
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i
  ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα 
αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ 

ii
 Βπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

iii
 ΐιέπε ζχζηαζε ηεο Βπηηξνπήο, ηεο 6εο ΜαΎνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ 

κηθξψλ θαη ησλ κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΒΒ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη 
κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο ζθνπνχο.  

 Πνιύ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο 
νπνίαο ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 
εθαηνκκύξηα επξώ. 

 Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγόηεξνπο από 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο 
ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκύξηα 
επξώ. 

 Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νύηε πνιύ κηθξέο νύηε κηθξέο θαη νη νπνίεο 
απαζρνινύλ ιηγόηεξνπο από 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θύθινο εξγαζηώλ δελ 
ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκύξηα επξώ θαη/ή ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνύ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 
εθαηνκκύξηα επξώ. 

iv
 Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 

v
 Βηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 

vi
  Βπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “ζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ 
Μέξνπο ΕΕ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΕΕ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Ώ΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ σζηφζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ κφλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα 
εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο.” 

vii
 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη 

δπλαηή ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ  γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ 
ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο.  

viii
 πσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΑΒΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 

2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΒΒ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 

ix
 χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΒΒΒ (Καλνληζκφο ΒΒ 2016/7) αλαθέξεηαη σο 

“δηαθζνξά”. 

x
 πσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία 

ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Βπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Βπξσπατθήο Έλσζεο (ΒΒ C 
195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΑΒΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ενπιίνπ 2003 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΒΒ L 192 
ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΔΚ 103/Α), 
«Κχξσζε θαη εθαξκνγή ηεο χκβαζεο πνηληθνχ δηθαίνπ γηα ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξφζζεηνπ ζ΄ απηήλ 
Πξσηνθφιινπ» (αθνξά ζε  πξνζζήθε θαζφζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 

xi
 Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ 

ησλ Βπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΒΒ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48)
  
φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΒΚ 

48/Ώ) "Κχξσζε ηεο χµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθψλ ζπµθεξφλησλ ησλ Βπξσπατθψλ 
Κνηλνηήησλ θαη ησλ ζπλαθψλ µε απηήλ Πξσηνθφιισλ. 

xii
 πσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ενπλίνπ 2002 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΒΒ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Ώπηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη 
επίζεο ηελ εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ 
απφθαζεο-πιαίζην. 

xiii
 πσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΒΚ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 

ηεο 26εο Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 
ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 
ηξνκνθξαηίαο (ΒΒ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ.15) 

 
πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΒΚ 166/Ώ) 

“Πξφιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηεο 
ρξεκαηνδφηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 
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xiv

 πσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΒΒ ηνπ Βπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, 
ηεο 5εο Ώπξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΑΒΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ (ΒΒ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 
4198/2013 (ΦΒΚ 215/Ώ)"Πξφιεςε θαη θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ 
απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 

xv
 Δ ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Β.Π.Β) θαη 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Β θαη Β.Β), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Ώ.Β), ηνλ 
Αηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Αηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 
ηνπ άξζξνπ 73 ) 

xvi
 Βπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xvii
 Βπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xviii
 Βπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xix
 Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ 
πεξίνδν απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην)  

xx
 Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ 

εμαθνινχζεζε, ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ 
ιήθζεθαλ.  

xxi
 ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ 

Βιιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα 
φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην).  

xxii
 εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α  θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ 
θαηαβνιήο θφξσλ ή αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη‟ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, 
φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη  φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο 
δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ 
θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ 
αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε 
ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο 
δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο  

xxiii
 Βπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xxiv
 πσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο  ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 

xxv
 . Δ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 

ΒΒΒ (Καλνληζκφο ΒΒ 2016/7) 

xxvi
 Άξζξν 73 παξ. 5. 

xxvii
 Βθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα 

ην ΣΒΤΑ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 

xxviii
πσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

xxix
 Πξβι άξζξν 48. 

xxx
  Δ απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ 

Καλνληζκφ ΒΒΒ (Καλνληζκφο ΒΒ 2016/7) 

xxxi
 Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ 

εθηφο ΦΠΏ (άξζξν 79 παξ. 2). Πξβι  θαη άξζξν 375 παξ. 10. 

xxxii
 πσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Ώ, νη νηθνλνκηθνί θνξείο από νξηζκέλα 

θξάηε κέιε νθείινπλ λα ζπκκνξθώλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα 
απηό. 

xxxiii
 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνύλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο 

πνπ ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε. 
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xxxiv

 Πξέπεη λα απαξηζκνχληαη όινη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν 
δεκφζηνπο φζν θαη ηδησηηθνχο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο. 

xxxv
 ζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ άκεζα ζηελ επηρείξεζε 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αιιά ζησλ νπνίσλ ηηο ηθαλφηεηεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φπσο 
θαζνξίδεηαη ζην κέξνο II, ελφηεηα Γ, πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη ρσξηζηά έληππα ΣΒΤΑ. 

xxxvi
 Ο έιεγρνο πξφθεηηαη λα δηελεξγείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή, εθφζνλ απηή ζπλαηλέζεη, εμ 

νλφκαηφο ηεο απφ αξκφδην επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο ή ν 
πάξνρνο ππεξεζηψλ. 

xxxvii
 Βπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε 

ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ 
ιφγσ ηκήκαηνο, ηφηε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΣΒΤΑ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε 
κέξνο ΕΕ, ελφηεηα Γ αλσηέξσ.  

xxxviii
 Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014. 

xxxix
 Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ 
παξέρνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. πνπ απαηηείηαη, ηα 
ζηνηρεία απηά πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη απφ ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιφγσ πξφζβαζε.  

 

 Yπιγφο (ΠΓ) Μαθξήο Βκκαλνπήι     
Ώθξηβέο Ώληίγξαθν Αηνηθεηήο 

  
 
 

 

Ώλζζηήο (ΠΓ) αξάληνπ Νηθφιανο  
Ώμθφο 4νπ Γξαθείνπ  
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