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ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

Παιαηά  Δζληθή Οδφο  Παηξψλ - Πχξγνπ, 27052 Λάππα Αραΐαο  
Σει.: 26930 31939, Φαμ: 26930 31959  
e-mail: fdks@otenet.gr 
Πιεξνθνξίεο: Αξεηή Εαραξνπνχινπ 
 

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ 
ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

ΑΓΑ: 66ΓΥ46Μ9ΣΔ-89Ε 

 

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΚΖΜΓΖ 

 

   Λάππα, 19-07-2021 
Αξ. Πξση: 976 

 

 

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΖ ΑΞΗΑ 74.000,00 € ΜΔ ΦΠΑ 24% 

ΤΝΟΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΣΩΝ 

ΤΠΖΡΔΗΩΝ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ (MONITORING) ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΜΔΝΩΝ ΔΗΓΩΝ 

ΟΡΝΗΘΟΠΑΝΗΓΑ ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ» ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΓΡΑΖ Γ3 ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 1 ΜΔ ΚΩΓΗΚΟ ΠΡΑΞΖ «ΓΡΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 

ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ & ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ» ΜΔ ΚΩΓΗΚΟ ΟΠ 

(MIS) 5075842. 
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ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 
 

ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ πλνπηηθφο Γηαγσληζκφο ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Ν.4412/2016 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΖ Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά κε 
βάζε ηελ βέιηηζηε ζρέζε πνηφηεηαο ηηκήο 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 
ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΣΟ 
ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΣΖ 
ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 

Ζκεξνκελία :  10/8/2021 

Ζκέξα :  Σξίηε 
Ώξα :  14.00 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 
ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 

Ζκεξνκελία :  11/08/2021 

Ζκέξα:  Σεηάξηε 

Ώξα:  11.00π.κ. 

ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ 

Γξαθεία ηνπ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ -
ΣΡΟΦΤΛΗΑ & ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ, 

Γ/λζε: Π.Δ.Ο.  Παηξψλ Πχξγνπ, 

Πφιε & ΣΚ: Λάππα Αραΐαο, 27052 απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή 
δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ 

ΗΥΤ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 300 εκέξεο 

ΚΩΓΗΚΟ CPV 90721700-4: Παξνρή ππεξεζηψλ επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο 
γηα δξάζεηο πξνζηαζίαο είδνπο ππφ εμαθάληζε 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΌ ΠΟΤ 
ΒΑΡYΝΔΗ 

Π.Γ.Δ.: ΑΔΠ 001/1, Κσδ. Α 2021ΔΠ00110008 

ΔΚΣΗΜΩΜΔΝΖ ΑΞΗΑ ΤΜΒΑΖ 74.000,00€ κε ΦΠΑ 24% , ήηνη : 59.677,42 € (ρσξίο ΦΠΑ 24%) 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ Δίθνζη έμη (26) κήλεο κε εκεξνκελία έλαξμεο απφ ηελ επνκέλε 
ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο 

ΚΡΑΣΖΔΗ ΔΠΗ ΣΖ ΣΗΜΖ ΣΩΝ 
ΤΠΖΡΔΗΩΝ 

Ζ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ ππφθεηηαη ζε θξάηεζε πνζνζηνχ 
0,07% ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ θαη ζε θξάηεζε 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο 
Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 375 παξ. 
7 θαη 350 παξ. 3 αληίζηνηρα ηνπ Ν. 4412/2016. 

ΦΟΡΟ ΔΗΟΓΖΜΑΣΟ (ΑΡΘΡΟ 
64 Ν.4172/2013) 

Καηά ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ παξαθξαηείηαη θφξνο 
εηζνδήκαηνο - επί ηεο θαζαξήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 64 ηνπ Ν.4172/2013. 
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1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Δπσλπκία ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ 
ΚΟΣΤΥΗΟΤ - ΣΡΟΦΤΛΗΑ & 
ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ 

Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.) 099196238 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε Π.Δ.Ο. Παηξψλ Πχξγνπ 

Πφιε Λάππα Αραΐαο 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 27052 

Σειέθσλν 26930 31939 

Φαμ 26930 31959 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν (e-mail) fdks@otenet.gr  

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο1 Αξεηή Εαραξνπνχινπ 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) www.strofylianationalpark.gr 

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη θνηλσθειέο κε θεξδνζθνπηθνχ ραξαθηήξα Ννκηθφ Πξφζσπν Ηδησηηθνχ 
Γηθαίνπ (Ν.Π.Η.Γ.), επνπηεχεηαη απφ ηνλ Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, κε ζθνπφ ηε 
δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ πεξηνρψλ, ζηνηρείσλ θαη ζπλφισλ ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ ησλ 
άξζξσλ 18,19 θαη 21 Ν. 1650/1986 (Α΄160), ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 4519/2018 (Α΄25), θαη 
έρεη έδξα ην Λάππα Π.Δ. Αραΐαο. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή απνηειεί «κε Κεληξηθή Αλαζέηνπζα Αξρή» 
θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 πεξ. 2 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016 θαη αλήθεη ζηελ Γεληθή 
Κπβέξλεζε (Τπνηνκέαο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο). 

 

Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Α.Α.2 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ην Πεξηβάιινλ θαη ζπγθεθξηκέλα ε δηνίθεζε 
θαη δηαρείξηζε ησλ πεξηνρψλ, ζηνηρείσλ θαη ζπλφισλ ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ ησλ άξζξσλ 18, 19 
θαη 21 ηνπ λ. 1650/1986 (Α’ 160), ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ λ. 4519/2018 (Α’ 25). 

 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο 3  

α) Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ 
ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε (URL): www.strofylianationalpark.gr. 

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

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

2
 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. 

3
 Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16 
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β) Οη πξνζθνξέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζηε δηεχζπλζε: ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ & ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ, Π.Δ.Ο. Παηξψλ 
Πχξγνπ, Λάππα Αραΐαο, ΣΚ 27052. 

γ) Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηνλ αλσηέξσ αξκφδην γηα πιεξνθνξίεο: 

ζηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε θαη ζην ηειέθσλν: 26930 31939. 

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ λ. 4412/16 θαη κε 
θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο 
πνηφηεηαο – ηηκήο, κε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ έξγνπ λα αλέξρεηαη ζε εβδνκήληα ηέζζεξηο ρηιηάδεο 
επξψ (74.000,00€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ (24%) ήηνη πελήληα ελληά ρηιηάδεο εμαθφζηα 
εβδνκήληα επηά επξψ θαη ζαξάληα δχν ιεπηά (59.677,42€) ρσξίο ΦΠΑ (24%).  

 

Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο4 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο κέζσ ηνπ 
Πεξηθεξεηαθνχ Σακείνπ ηεο ΑΔ 2021ΔΠ00110008. Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεηαη ζην Τπνέξγν 1 
ηεο Πξάμεο «ΓΡΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ 
ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ & 
ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ» κε θσδηθφ ΟΠ (MIS) 5075842 ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην 
Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «ΓΤΣ. ΔΛΛΑΓΑ» κε βάζε ηελ απφθαζε έληαμεο κε αξ. πξση. 
732/12-2-2021 (ΑΓΑ: ΧΥΓ57Λ6-22Δ) Απφθαζε ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Γπη. Διιάδαο. Ζ παξνχζα 
ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε (Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 
Αλάπηπμεο) θαη απφ Δζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ ΠΓΔ. 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ηα εμήο: 

Σν αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο αθνξά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ 
(MONITORING) ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΜΔΝΧΝ ΔΗΓΧΝ ΟΡΝΗΘΟΠΑΝΗΓΑ ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΠΑΡΚΟ 
ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ» γηα ηελ πινπνίεζε ηεο δξάζεο Γ3 ηεο 
πξναλαθεξφκελεο Πξάμεο & ζχκθσλα κε ηελ Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 
αληηθεηκέλνπ ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ηεο Γηαθήξπμεο. 

Σν αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο θαηαηάζζεηαη ζηνλ αθφινπζν θσδηθφ ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV): 90721700-4: Παξνρή ππεξεζηψλ επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο γηα 
δξάζεηο πξνζηαζίαο είδνπο ππφ εμαθάληζε. 

Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ αληηθεηκέλνπ. Ζ δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο νξίδεηαη ελδεηθηηθά ζε 26 κήλεο, κε έλαξμε απφ ηελ επνκέλε ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. 
ε θάζε πεξίπησζε, ν ρξφλνο ηεο ζχκβαζεο δελ κπνξεί λα είλαη πέξαλ απφ ηηο 31/10/2023. Ζ 

                                                           
4
 Το περιεχόμενο τθσ παραγράφου διαμορφϊνεται ανάλογα με τθν πθγι χρθματοδότθςθσ (Ρρβλ. παρ. 2 περ.η  του άρκρου 53 

του ν.4412/16 όπωσ διαμορφϊκθκε με το άρκρο 16 του ν. 4782/21) 
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ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, 
βάζεη ηεο βέληιζηηρ ζσέζηρ ποιόηηηαρ – ηιμήρ.5 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ 
εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 
1. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) αξηζ. 213/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 28ε/11/2007, γηα ηξνπνπνίεζε ηνπ 

Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 2195/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ πεξί 
ηνπ θνηλνχ ιεμηινγίνπ γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο (CPV) θαη ησλ νδεγηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ  
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 2004/17/ΔΚ θαη 2004/18/ΔΚ πεξί ησλ δηαδηθαζηψλ 
ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, φζνλ αθνξά ζηελ αλαζεψξεζε ηνπ CPV. 

2. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) κε αξηζκ. 1303/2013 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ  ηεο 17εο/12/2013 «πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν 
Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ην Σακείν πλνρήο, ην 
Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ ηακείν Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Σακείν Θάιαζζαο θαη 
Αιηείαο θαη πεξί θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο 
Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Κνηλσληθφ Σακείν, ην Σακείν πλνρήο θαη ην Δπξσπατθφ Σακείν 
Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1083/2006». 

3. Σνλ Καλνληζκφ (ΔΔ) αξηζ. 868/2014 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 8εο/08/2014 γηα ηξνπνπνίεζε ησλ 
παξαξηεκάησλ ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) αξηζ. 1095/2003 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ γηα ηε ζέζπηζε κηαο θνηλήο νλνκαηνινγίαο ησλ εδαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ 
κνλάδσλ (NUTS). 

4. Σνλ Καλνληζκφ γηα ηελ εθηέιεζε έξγσλ, γηα ηελ αλάζεζε θαη ζχλαςε ζπκβάζεσλ, 
πξνκεζεηψλ, κειεηψλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ παξαπάλσ Φνξέα (ΦΔΚ 1942/Β΄/29.12.2004). 

5. Σνλ Καλνληζκφ Οηθνλνκηθήο Γηαρείξηζεο ηνπ παξαπάλσ Φνξέα (ΦΔΚ 1942/Β΄/29.12.2004)  
6. Σν Ν. 4519/2018 «Φνξείο Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

(ΦΔΚ Β΄25). 
7. Σε κε αξ. Π1 2380/2012 Κ.Τ.Α. (Β΄3400) «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη 

δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ 
Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ». 

8. Σν Ν. 4412/2016 «Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» (ΦΔΚ 147/Α΄/08-08-2016), φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
θαη ηζρχεη. 

9. Σν Ν. 4782/2021 «Δθζπγρξνληζκφο, Απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ ξπζκηζηηθνχ 
πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο 
άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία» 
(Α’ 36). 

10. Σν 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» (ΦΔΚ 112/Α΄/13-07-2010) φπσο ηξνπνπνηήζεθε 
κε ηνλ Ν.4727/2020.  

11.  Σν Ν. 4013/2011 «χζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 
Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ.  

                                                           
5
 Θ οποία εκτιμάται βάςει κριτθρίων που ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ πρβλ άρκρο 86 ν. 

4412/2016 
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12. Σν Ν. 4250/2014 «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ 
Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα – Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 
318/1992 (Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» (ΦΔΚ 74/Α’/26-03-2014) θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 1 
«Καηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο επηθπξψζεσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ». 

13. Σν Ν. 2859/2000 «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο  (ΦΠΑ)» [ΦΔΚ 248/Α’ 7-11-
2000] θαη εηδηθφηεξα ην άξζξν 21 «πληειεζηέο. Τπνινγηζκφο ηνπ Φφξνπ». 

14. Σελ ΠΟΛ 1056/05 κε αξ. πξση. 103801/208/0015/31-003-2005 Τπ. Οηθνλνκηθψλ θαη ηεο 
13984/ΔΤ/2810/21-01-2005 «Πεξί εθαξκνγήο λέσλ ζπληειεζηψλ ηνπ Φ.Π.Α.». 

15. Σελ ΠΟΛ 1061/2016/ «ΦΠΑ Αχμεζε ζπλη. ζε 24% απφ 1/6/16 θαη θαηάξγεζε κεησκέλσλ 
ζπληειεζηψλ ζε 2ε νκάδα λεζηψλ». 

16. Σελ παξ. Ε΄ ηνπ Ν. 4152/2013 (Α΄107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο Ννκνζεζίαο ζηε Οδεγία 
2011/7 ηεο 13.2.2001 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο 
ζπλαιιαγέο», 

17. Σν Ν. 4172/2013 «Φνξνινγία εηζνδήκαηνο, επείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ηνπ λ. 4046/2012, 
ηνπ λ. 4093/2012 θαη ηνπ 4127/2013 θαη άιιεο δηαηάμεηο» [ΦΔΚ 167/Α’/23-7-2013] θαη 
εηδηθφηεξα ην άξζξν 64 «πληειεζηέο παξαθξάηεζεο θφξνπ». 

18.  Σν Ν.4270/2014 «Αξρέο Γεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 
νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 143/Α’ 28-6-2014). 

19. Σν π.δ. 28/2015 «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη 
ζηνηρεία (ΦΔΚ 34/Α’ /23-3-2015). 

20. Σν άξζξν 36 ηεο κε αξ. 81896/ΔΤΘΤ712/31-07-2015 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο, 
Τπνδνκψλ, Ναπηηιίαο θαη Σνπξηζκνχ, γηα ηηο ζπγρξεκαηνδνηνχκελεο ζπκβάζεηο ζηα πιαίζηα 
ησλ πξνγξακκάησλ ΔΠΑ 2014-2020. 

21. Σνλ θαη’ εμνπζηνδφηεζε θαλνληζκφ (ΔΔ) 2017/2365/ ηεο Δπηηξνπήο ηεο 18εο  Γεθεκβξίνπ 
2017 γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ, φζνλ αθνξά ζηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγήο γηα ηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 
ζπκβάζεσλ. 

22. Σελ ππ’ αξίζκ. 76928/09-7-2021 Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ –
Δπηθξάηεηαο κε ζέκα «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ 
Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ [Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..]» (ΦΔΚ 3075/Β’/13-
7-2021). 

23. Σελ ππ’ αξίζκ. 1191/14-3-2017 θνηλή απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ Γηθαηνζχλεο, Γηαθάλεηαο θαη 
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ θαη Οηθνλνκηθψλ κε ζέκα «Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ, ηξφπνπ 
ππνινγηζκνχ, ηεο δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο 
Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ [Α.Δ.Π.Π.], θαζψο θαη ησλ ινηπψλ 
ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ Ν. 4412/2016 (Α΄/147) [ΦΔΚ 
969/Β’ /22-3-2017]. 

24. Σελ ππ’ αξίζκ. 5143/5-12-2014 απφθαζε ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ κε ζέκα 
«Καζνξηζκφο ηνπ ηξφπνπ ππνινγηζκνχ, ηεο δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο 
θξάηεζεο ππέξ ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ., θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο 
παξ.3 ηνπ άξζ. 4 ηνπ Ν. 4013/2011 (Α’ 204), φπσο ηζρχεη [ΦΔΚ 3335/Β’ 11-12-2014]. 

25. Σελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 19 (2ε Έθδνζε – Αξηζκφο Απφθαζεο 1/2018) ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. 
κε ζέκα «πκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ ησλ άξζξσλ 5 (ΒΗΒΛΗΟ I) θαη 235 (ΒΗΒΛΗΟ II) ηνπ Ν. 
4412/2016 (Α΄147) – Πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ (ΑΓΑ: 
ΧΧΤΓΟΞΣΒ-Θ73). 
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26. Σελ ππ’ αξίζκ. Απφθαζε 27206/21-12-2009 (ΦΔΚ 538/2009 ΤΟΓΓ) Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ 
«πγθξφηεζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπ  -
ηξνθπιηάο» φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη.  

27. Σνλ Καλνληζκφ Λεηηνπξγίαο ηνπ Γ.. ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Κνηπρίνπ-ηξνθπιηάο θαη 
Κππαξηζζηαθνχ Κφιπνπ  (ΦΔΚ 1942/Β/29.12.2004). 

28. Σν λφκν 4314/2014 γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 
παξεκβάζεσλ γηα ηελ Πξνγξακκαηηθή Πεξίνδν 2014-2020 (ΦΔΚ 265/Α/23-12-2014), φπσο 
ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 4328/2015 (ΦΔΚ 51/Α/14-05-2015) θαη ηνλ Ν. 4331/2015 (ΦΔΚ 
69/Α/2-7-2015) θαη ηζρχεη. 

29. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζ. ΤΠΔΝ/ΓΠΓΑ/125500/3541/31-12-2020 Τ.Α. (ΦΔΚ Β/5951/31-12-
2020), κε ηελ νπνία εγθξίλεηαη ν πξνυπνινγηζκφο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 ηνπ ΦΟΡΔΑ. 

30. Σελ κε αξηζκ. 732/12-2-2021 (ΑΓΑ: ΧΥΓ57Λ6-22Δ) Απφθαζε Έληαμεο ηεο Πξάμεο κε ηίηιν 
«ΓΡΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΔΤΘΤΝΖ 
ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ & ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ 
ΚΟΛΠΟΤ» θαη MIS 5075842 ζην Δ.Π. «ΓΤΣ.ΔΛΛΑΓΑ». 

31. Σελ κε αξηζ. 34501/23-3-2021 (ΑΓΑ 6Ξ846ΜΣΛΡ-ΒΟΡ) Απφθαζε ηνπ Τθ. Αλάπηπμεο & 
Δπελδχζεσλ πεξί έληαμεο ζην ΠΓΔ 2021 ηεο Πξάμεο κε ηίηιν «ΓΡΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ 
ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ & ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ» κε 
ελάξηζκν 2021ΔΠ00110008 θαη MIS 5075842 ζην Δ.Π. «ΓΤΣ.ΔΛΛΑΓΑ». 

32. Σελ ππ’ αξηζ. 18/5-4-2021 Απφθαζε (ΑΓΑ Χ3ΝΘ46ΜΣΔ-ΔΦΥ) ηεο 3εο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο 
ηνπ Γ.. ηνπ ΦΟΡΔΑ ζρεηηθά κε ηελ έγθξηζε ηεο Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα 
(ΑΤΗΜ) ηεο πξάμεο «ΔΠΗΥΟΡΖΓΖΖ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ 
ΣΡΟΦΤΛΗΑ & ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΗΑ ΓΡΑΔΗ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ 
ΠΡΟΣΑΣΔΤΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΔΗΓΧΝ ΚΑΗ ΟΗΚΟΣΟΠΧΝ» κε Κσδηθφ MIS 5033024 θαη 
θσδηθφ Α 2019Δ27510024 ζην ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΤΠΟΓΟΜΔ 
ΜΔΣΑΦΟΡΧΝ, ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ & ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ" ΔΠΑ 2014-2020. 

33. Σν κε θσδ. ΑΓΑΜ 21REQ008494457 Πξσηνγελέο Αίηεκα, 21REQ008679307 Δγθεθξηκέλν 
Αίηεκα πνπ αθνξνχλ ζηε πξφζεζε ηνπ ΦΟΡΔΑ λα πξνβεί ζηελ ζπγθεθξηκέλε παξνρή 
ππεξεζηψλ. 

34. Σελ κε αξηζκ. 20/31-5-2021 Απφθαζε (ΑΓΑ: 65ΘΓ46Μ9ΣΔ-ΗΚ1) ηεο 4εο Σαθηηθήο 
πλεδξίαζεο ηνπ Γ.. ηνπ ΦΟΡΔΑ πνπ αθνξά ζηελ έγθξηζε ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ Οξηζκφ 
επηηξνπήο ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ & ΑΝΑΘΔΖ & ζηνλ νξηζκφ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ & ΠΑΡΑΛΑΒΖ ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ παξνρή 
ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ ΠΔΠ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ Γ.3. 

35. Ζ κε αξηζκ. 13/05-07-2021 Απφθαζε ηεο 5εο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο Απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ 
ΦΟΡΔΑ πνπ αθνξά ζηνλ Οξηζκφ Δπηηξνπήο Δλζηάζεσλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζπλνπηηθνχ 
δηαγσληζκνχ γηα ηελ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ ζηα πιαίζηα ηνπ ζηα πιαίζηα ηνπ ΠΔΠ γηα 
ηελ εθαξκνγή ηεο δξάζεο Γ.3. 

36. Σν γεγνλφο φηη ε πξνθαινχκελε κε ηελ παξνχζα ζχκβαζε δαπάλε βαξχλεη ηηο εγθεθξηκέλεο 
πηζηψζεηο ηνπ νηθνλνκηθνχ πξνυπνινγηζκνχ έηνπο 2021 (ΚΧΓ. ΛΟΓ. 61.00.99) ηνπ ΦΟΡΔΑ 
κε ηε δέζκεπζε ηνπ ζρεηηθνχ πνζνχ ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ (30 & 32) ζρεηηθά. 
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1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 10/08/2021, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 
14:00 κ.κ.6 (22 εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ηεο ζχκβαζεο ζην 
ΚΖΜΓΖ). Ζ επηινγή ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλεη κε ηελ «δηαδηθαζία ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ» ηνπ 
άξζξνπ 117 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ηνπο εηδηθφηεξνπο 
φξνπο ηεο παξνχζαο. 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν 7 

Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο ζα θαηαρσξεζνχλ ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ 
Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..) (http://eprocurement.gov.gr) ζχκθσλα κε ην άξζξν 
66 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξα 19 θαη 139 Ν.4782/2021. 

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε (ηζη) ηεο παξαγξάθνπ 3 
ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Ν.4727/2020, ζα αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν 
https://diavgeia.gov.gr/f/YG.KO.ST.KY.KO. 

Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε καδί κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο ζε κνξθή αξρείνπ pdf θαζψο θαη ην 
Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) θαη ην Έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζε κνξθή 
αξρείνπ doc, φπσο επίζεο θαη ηπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα 
παξαζρεζνχλ απφ ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα αλαξηεζνχλ θαη ζηνλ δηθηπαθφ ηφπν ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο: www.strofylianationalpark.gr.  

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,  
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, 
ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 
εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 
4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα 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 ηνπο8 . 

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ. 

                                                           
6
 Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ 

ςφμβαςθσ και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν (άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Θ ελάχιςτθ 
προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ςτθν ανοιχτι διαδικαςία κακορίηεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων από τισ 
διατάξεισ των άρκρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων από τισ διατάξεισ του άρκρου 
121 του ίδιου νόμου. 

7
 Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται ςε εκνικό επίπεδο, πριν από τθν 

θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ. 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.  Ρρβλ. άρκρο 66 του ν. 4412/2016.  

8
 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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γ) 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 ζχλαςεο9 είλαη ηα αθφινπζα: 
Α) Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα παξαξηήκαηά ηεο πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. 
Β) Σν ζπκθσλεηηθφ.  
Γ) Σπρφλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα παξαζρεζνχλ απφ ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή. 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα έρνπλ δσξεάλ πξφζβαζε ζην πεξηερφκελν ηεο Γηαθήξπμεο, ζηα 
Παξαξηήκαηά ηεο θαη ζηα ινηπά έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο (ηεχρε) κέζσ ηεο ηζηνζειίδαο ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηε δηεχζπλζε (URL): www.strofylianationalpark.gr ζηε δηαδξνκή ΥΡΖΗΜΑ-
ΠΡΟΚΖΡΤΞΔΗ. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Οη πξνζθέξνληεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ή δηεπθξηλίζεηο γηα ην 
δηαγσληζκφ εγγξάθσο ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ fdks@otenet.gr ην αξγφηεξν έμη 
(6) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, δειαδή κέρξη θαη ηηο 
04/08/2021, εκέξα Σεηάξηε.  

Αηηήκαηα πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα δελ εμεηάδνληαη. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα απαληήζεη ηαπηφρξνλα θαη ζπγθεληξσηηθά ζε φιεο ηηο δηεπθξηλίζεηο πνπ ζα 
δεηεζνχλ εληφο ηνπ αλσηέξσ δηαζηήκαηνο, ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ 
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ, δειαδή κέρξη ηηο 06/08/2021. 

εκεηψλεηαη φηη νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο 
θαη νη γξαπηέο δηεπθξηλίζεηο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο επί εξσηεκάησλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζρεηηθά 
κε ηα έγγξαθα θαη ηε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (πρ αιιαγή/κεηάζεζε ηεο θαηαιεθηηθήο 
εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, 
ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν) δεκνζηεχεηαη ζην ΚΖΜΓΖ10.  

                                                           
9
 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 

21PROC008943034 2021-07-19



    

 

Σελίδα 13 από 113 

 
Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

2.1.4 Γιώζζα 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο 
κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο 
γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε.11 

Σπρφλ πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Οη πξνζθνξέο, ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 
ζρεηηθά κε ηε κε χπαξμε ιφγνπ απνθιεηζκνχ θαη ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο12 
ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα. 

Σα αιινδαπά δεκφζηα θαη ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα, επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο 
λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην 
έγγξαθν..  

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ πεπιεσόμενο, 
δειαδή έληππα κε ακηγψο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε δηεζλείο 
κνλάδεο, καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρέδηα, πνπ είλαη δπλαηφλ λα δηαβαζηνχλ ζε θάζε γιψζζα θαη 
δελ είλαη απαξαίηεηε ε κεηάθξαζε ηνπο, κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα 
ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 13. 

Καηά παξέθθιηζε ησλ σο άλσ παξαγξάθσλ, γίλεηαη δεθηή ε ππνβνιή ελφο ή πεξηζζφηεξσλ 
ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, ζηελ Αγγιηθή γιψζζα ρσξίο λα 
απαηηείηαη επηθχξσζή ηνπο, ζην κέηξν πνπ ηα αλσηέξσ έγγξαθα είλαη θαηαρσξηζκέλα ζε 
επίζεκνπο ηζηφηνπνπο θνξέσλ πηζηνπνίεζεο, ζηνπο νπνίνπο ππάξρεη ειεχζεξε πξφζβαζε κέζσ 
δηαδηθηχνπ θαη εθφζνλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο παξαπέκπεη ζε απηνχο, πξνθεηκέλνπ ε επαιήζεπζε 
ηεο ηζρχνο ηνπο λα είλαη επρεξήο γηα ηελ αλαζέηνπζα αξρή.14  

Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα 
γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα15. 

2.1.5 Δγγπήζεηο16 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή 
ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ 
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 (Α΄13)17, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε 
ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, 

                                                                                                                                                                                                 
10

       Ρρβλ ζγγραφο ΕΑΑΔΘΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν τιρθςθ των διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ ςτθ 
διαγωνιςτικι διαδικαςία ςε περίπτωςθ τροποποίθςθσ όρων τθσ διακιρυξθσ» (ΑΔΑ: ΩΘ9ΟΞΤΒ-2ΧΗ) 

11
 Άρκρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (όπωσ περιγράφονται ςτθν παρ. 2.1.1) ςυντάςςονται 

υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά και ςε άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ 
μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι 
ζκδοςθ. 

12
       Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016  

13
 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016   

14
       Ραρ. 4 Α του ωσ άνω άρκρου 92 

15
 Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 

16
 Άρκρο 72 ν. 4412/2016  

17
  Ρρβλ.  άρκρο 120 Ν.4512/2018 (ΦΕΚ Αϋ 5/17.1.2017), κακϊσ και  άρκρο 15 παρ.1 Ν.4541/2018  (ΦΕΚ Αϋ 93/31.5.2018) 
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ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην 
Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε 
παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ18. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε 
γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα 
ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ 
ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή 
πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία 
έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο 
εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε 
δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο 
αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε 
παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο 
θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο 
ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο 
εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο 
εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ 
πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη 
πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο19.  

Ζ πεξ. αα’ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δ΄ δελ εθαξκφδεηαη γηα ηηο εγγπήζεηο πνπ παξέρνληαη κε 
γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. 

Τπνδείγκαηα ησλ εγγπεηηθώλ επηζηνιώλ θαιήο εθηέιεζεο βξίζθνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα 
δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

2.1.6 Πξνζηαζία Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή ελεκεξψλεη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά σο 
Πξνζθέξσλ ή σο Νφκηκνο Δθπξφζσπνο Πξνζθέξνληνο, φηη ε ίδηα ή θαη ηξίηνη, θαη’ εληνιή θαη γηα 
ινγαξηαζκφ ηεο, ζα επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο θαθέινπο ηεο 
πξνζθνξάο θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε απηήλ, ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο 
Γηαγσληζκνχ, γηα ην ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ηεο ελεκέξσζεο έηεξσλ 
ζπκκεηερφλησλ ζε απηφλ, ιακβάλνληαο θάζε εχινγν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απφξξεηνπ θαη 
ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπο απφ θάζε κνξθήο 
αζέκηηε επεμεξγαζία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, θαηά ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζηελ αλαιπηηθή ελεκέξσζε πνπ 
επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII). 

                                                           
18

      Τα γραμμάτια ςφςταςθσ χρθματικισ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων, για τθν παροχι εγγυιςεων 
ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ (εγγυοδοτικι παρακατακικθ) ςυςτινονται ςφμφωνα με τθν ειδικι νομοκεςία που  διζπει 
αυτό και ειδικότερα βάςει του άρκρου 4 του π.δ τθσ 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Ρερί ςυςτάςεωσ και 
αποδόςεωσ παρακατακθκϊν και κατακζςεων παρά τω Ταμείω Ραρακατακθκϊν και Δανείων”). Ρρβλ. το με αρ. πρωτ. 
2756/23-5-2017 ζγγραφο τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΟΞΤΒ-975). 

19
        Ραρ. 12 άρκρου 72 ν. 4412/2016 
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Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 
πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ20, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 721 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 
ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ22. 

ην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο Γ, θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ 
ηηο νπνίεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη αλαζέηνπζεο αξρέο επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο 
ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο 
κεηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη 
ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο Έλσζεο23. 

2. Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα 
πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή  
κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή 
κνξθή, εθφζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζχκβαζε. 

ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 
επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.24   

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο25 

Γελ απαηηείηαη εγγύεζε ζπκκεηνρήο. 

(Πξβι έθην εδάθ. ηεο παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 4412/2016). 

                                                           
20

        Βλ. ςχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
21

        Σφμφωνα με το ιςχφον κείμενο τθσ ΣΔΣ, τα ςχετικά παραρτιματα που αναφζρονται ςτο άρκρο 25 αντιςτοιχοφν πλζον ςτα 1, 
2, 4, 5, 6 και 7. 

22
       Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται θ ςυμμετοχι εξωχϊριασ εταιρείασ από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» 

κατά τθν ζννοια των παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013,  κακϊσ και από κράτθ που ζχουν προνομιακό 
φορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω Κϊδικα, 
κατά τα αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ αϋ και βϋτθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005. 

23
   Ρρβλ. ςχετικά, ςελ. 8 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Επιτροπισ C (2019) 5494 final «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ ςυμμετοχι 

προςφερόντων και αγακϊν από τρίτεσ χϊρεσ ςτθν αγορά δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ ΕΕ». 
24

 Άρκρο 19 ν. 4412/2016 
25

 Ραρ. 1 ,2, 3 και 12 του άρκρου 72 του ν.4412/2016. 
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Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

2.2.2.1 Δγγύεζε Καιήο Δθηέιεζεο 

Ζ Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο θαζνξίδεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο αμίαο ηεο 
ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ, θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, απεπζχλεηαη δε πξνο 
ηελ Αξρή. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

α)  ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, 

β)  ηνλ εθδφηε, 

γ)  ηνλ θνξέα πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλνληαη, 

δ)  ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, 

ε)  ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, 

ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ 
εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο 
έλσζεο), 

δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα & 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 παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

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. 

ηα) ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Δηδηθά ην γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ αξθεί λα θέξεη ηα παξαθάησ 
ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ Αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλεηαη δ) 
ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ 
Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε, δ) ηα 
ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ε) ηνλ ηίηιν 
ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 132 ηνπ Ν. 4412/2016, ε νπνία 
ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ 
ππνγξαθή ηεο λέαο ζχκβαζεο, λέα εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε 
πνζνζηφ 4% επί ηνπ πνζνχ ηεο αμίαο ηεο λέαο ζχκβαζεο εθηφο ΦΠΑ. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζηελ πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, 
φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή 
φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά απφ ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 
παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

21PROC008943034 2021-07-19



    

 

Σελίδα 17 από 113 

 
Δπξσπατθή Έλσζε 
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Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

ε πεξίπησζε αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο ζε έλσζε (θνηλνπξαμία), φια ηα κέιε ηεο επζχλνληαη 
έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο 
ζχκβαζεο. 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη δχν κήλεο 
κεγαιχηεξνο απφ ηελ δηάξθεηα πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 4.1 ηεο 
παξνχζαο. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ26  

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) 
νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή 
λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή 
πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1. ηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε27 θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλα απφ ηα 
αθφινπζα εγθιήκαηα:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 
νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ 
Πνηληθνχ Κψδηθα (εγθιεκαηηθή νξγάλσζε), 

β) ελεξγεηηθή δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 
δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ 
ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο 
ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζην εζληθφ δίθαην 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 
236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 237Α παξ. 2 
(εκπνξία επηξξνήο – κεζάδνληεο), 396 παξ. 2 (δσξνδνθία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα) ηνπ Πνηληθνχ 
Κψδηθα, 

γ) απάηε, εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 3 
θαη 4 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο 
Ηνπιίνπ 2017 ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο (L 198/28.07.2017) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α 
(δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 216 (πιαζηνγξαθία), 236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 
2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 242 (ςεπδήο βεβαίσζε, λφζεπζε θ.ιπ.) 374 
(δηαθεθξηκέλε θινπή), 375 (ππεμαίξεζε), 386 (απάηε), 386Α (απάηε κε ππνινγηζηή), 386Β (απάηε 
ζρεηηθή κε ηηο επηρνξεγήζεηο), 390 (απηζηία) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ησλ άξζξσλ 155 επ. ηνπ 
Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (λ. 2960/2001, Α’ 265), φηαλ απηά ζηξέθνληαη θαηά ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζπλδένληαη κε ηελ πξνζβνιή απηψλ ησλ ζπκθεξφλησλ, 
θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθή απάηε ζρεηηθά κε ηνλ ΦΠΑ) θαη 24 

                                                           
26

 Άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016. 
27

 Επιςθμαίνεται ότι θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι 
απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ 
καταδικαςτικζσ αποφάςεισ  
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Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

(επηθνπξηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πνηληθή πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο) ηνπ λ. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 
νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο Μαξηίνπ 2017 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 
θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ θαη γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2005/671/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 88/31.03.2017) ή εζηθή 
απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 14 απηήο, 
θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 187Α θαη 187Β ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ 
άξζξσλ 32-35 ηνπ λ. 4689/2020 (Α’103), 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 
φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2015/849 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20εο Μαΐνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 
γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 648/2012 
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ 
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 2006/70/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο 
(ΔΔ L 141/05.06.2015) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 39 ηνπ λ. 4557/2018 (Α’ 139), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 
Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, 
γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 323Α ηνπ Πνηληθνχ 
Κψδηθα (εκπνξία αλζξψπσλ). 

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. Ζ ππνρξέσζε 
ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά:  

- ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ 
(Η.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ηνπο δηαρεηξηζηέο. 

- ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα χκβνπιν, ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο. 

- ζηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

- ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λφκηκν 

εθπξφζσπν. 

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

έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε από ηελ 

εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απόθαζε.  

2.2.3.2. ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : 
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α) φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 
θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 
απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή  

β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο. 

Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν 
θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Οη ππνρξεψζεηο ησλ πεξ. α’ θαη β’ ηεο παξ. 2.2.3.2  ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ 
έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ απηέο έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ 
ηεξείηαη. 

Γελ απνθιείεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε 
ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ζην κέηξν πνπ ηεξεί ηνπο φξνπο 
ηνπ δεζκεπηηθνχ θαλνληζκνχ. 

2.2.3.3 Γελ πξνβιέπνληαη εμαηξέζεηο γηα ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ. 
 

2.2.3.4. Απνθιείεηαη28 απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο29:  

(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 
4412/201630, πεξί αξρψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή έρεη ππαρζεί 
ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη δελ ηεξεί ηνπο φξνπο απηήο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε 
θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ 
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ 
ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη 

                                                           
28

 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 όλουσ, μερικοφσ, 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 κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 

29
  Ειδικά για τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ πρβλ. τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 20/22-06-2017 τθσ Αρχισ (ΑΔΑ: 

ΩΞ3ΟΞΤΒ-95). Ειδικότερα, όταν θ ανακζτουςα αρχι εξετάηει τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων εφαρμογισ των δυνθτικϊν 
λόγων αποκλειςμοφ που ζχει ςυμπεριλάβει ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, πρζπει να δίδει ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν τιρθςθ τθσ 
αρχισ τθσ αναλογικότθτασ (πρβλ και αιτιολογικι ςκζψθ 101 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ). 

30
 Θ 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. 4412/2016. 
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Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

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 ιεηηνπξγίαο31, 

(γ) εάλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011 πεξί πνηληθψλ 
θπξψζεσλ θαη άιισλ δηνηθεηηθψλ ζπλεπεηψλ, ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ 
ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε 
ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 
δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

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

(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 
απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 
πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο εθ πξνζέζεσο ζνβαξψλ απαηειψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ 
πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα 
πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο 
παξνχζαο,  

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ 
αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη κε απαηειφ ηξφπν 
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ 
αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

(ζ) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη, κε θαηάιιεια κέζα φηη έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ 
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφιισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ.  

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ζ) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε 

ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο πξάμεο 

πνπ βεβαηώλεη ην ζρεηηθό γεγνλόο. 32 

2.2.3.5. Γελ αθνξά.  

2.2.3.6. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ 
ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο.  

2.2.3.7. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.4, εθηφο απφ ηελ πεξ. β απηήο, κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία33, 

                                                           
31

 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ  
32

 Ρρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016. Επίςθσ, υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ 
Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β), ςχετικά με τθν απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24 Οκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017.  
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Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, 
παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη έρεη θαηαβάιεη ή έρεη δεζκεπζεί λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε γηα 
δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην πνηληθφ αδίθεκα ή ην παξάπησκα, φηη έρεη δηεπθξηλίζεη ηα 
γεγνλφηα θαη ηηο πεξηζηάζεηο κε νινθιεξσκέλν ηξφπν, κέζσ ελεξγνχ ζπλεξγαζίαο κε ηηο 
εξεπλεηηθέο αξρέο, θαη έρεη ιάβεη ζπγθεθξηκέλα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, θαζψο θαη κέηξα ζε 
επίπεδν πξνζσπηθνχ θαηάιιεια γηα ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ πνηληθψλ αδηθεκάησλ ή 
παξαπησκάησλ. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε 
ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ 
παξαπηψκαηνο. Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη 
απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. 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 απφθαζε34. 

2.2.3.8. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ 
πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 
ηνπ λ. 4412/201635. 

2.2.3.9. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ έρεη επηβιεζεί ε θχξσζε ηνπ νξηδφληηνπ 
απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απηή νξίδεη, 
απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Κξηηήξηα Δπηινγήο36  

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο37  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 
απαηηείηαη λα αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο. 

                                                                                                                                                                                                 
33

  Σχετικά με τθν προςκόμιςθ αποδείξεων για τα επανορκωτικά μζτρα βλ. τθν απόφαςθ τθσ 14θσ Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ 
ςτθν υπόκεςθ C‑387/19 

34
 Ραρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   

35
  Ρρβλ. απόφαςθ υπ’ αρικμ. 49341/19-05-2020 (ΦΕΚ 385 τεφχοσ ΥΟΔΔ, 25-05-2020), θ οποία εξακολουκεί να ιςχφει ζωσ τθν  

ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 
36

 Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ 
διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 75 παρ. 
1 του ν. 4412/2016). Επιπλζον, οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο 
τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα, κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν 
ζνα, περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό 
ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ. Οι Α.Α. 
διαμορφϊνουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9., κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 
2.2.9.2. Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.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 τισ Ενότθτεσ IΙΙ και IV παρ. 1 όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

37
 Ρρβλ άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
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Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά κεηξψα ή εκπνξηθά κεηξψα  πνπ 
ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη 
ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. Δθφζνλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη κέιε ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα κπνξνχλ 
λα παξάζρνπλ ηε ζρεηηθή ππεξεζία ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα 
ηνπο δεηεί λα απνδείμνπλ φηη δηαζέηνπλ ηελ έγθξηζε απηή ή φηη είλαη κέιε ηνπ ελ ιφγσ νξγαληζκνχ ή 
λα ηνπο θαιέζεη λα πξνβνχλ ζε έλνξθε δήισζε ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ζρεηηθά κε ηελ 
άζθεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο.  

ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ 
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ 
δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο 
κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά κεηξψα. 

Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν 
επαγγεικαηηθφ κεηξψν, εθφζνλ, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, απαηηείηαη ε εγγξαθή ηνπο γηα ηελ 
ππφ αλάζεζε ππεξεζία. 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε θαηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο 
δξαζηεξηφηεηαο ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο38. 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα39  

Γελ απαηηείηαη γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχκβαζεο.  

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα40  

ζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη: 

Να δηαζέηνπλ νκάδα έξγνπ πνπ λα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ζηειέρε κε ηα αθφινπζα 
επαγγεικαηηθά πξνζφληα: 

1. Έλα ζηέιερνο σο ππεχζπλν ηεο Οκάδαο Έξγνπ, θάηνρν πηπρίνπ Βηνινγίαο/Εσνινγίαο ή 
άιινπ ηζφηηκνπ ηίηινπ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο, θαζψο επίζεο θαη 
κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ζηελ νηθνινγία ζπνλδπινδψσλ θαη ηνπιάρηζηνλ 

                                                           
38

       Αναφζροντασ λ.χ. ότι «η καταλληλότητα άςκηςησ επαγγελματικήσ δραςτηριότητασ θα πρζπει να καλφπτεται από όλα τα μζλη 
τησ ζνωςησ».   

39
 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  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 200.000 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.ΔΘ.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. 

40
 Άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016.  
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Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

10εηή επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε ζηελ εθπφλεζε έξγσλ θαη κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηε 
κειέηε/παξαθνινχζεζε/νηθνινγία πηελψλ.  

2. Έλα ζηέιερνο σο επηζηεκνληθφ ππεχζπλν ηνπ Έξγνπ, θάηνρν πηπρίνπ Βηνινγίαο/Εσνινγίαο 
ή άιινπ ηζφηηκνπ ηίηινπ αληίζηνηρεο εηδηθφηεηαο ηεο αιινδαπήο, θαζψο επίζεο θαη 
κεηαπηπρηαθνχ ή δηδαθηνξηθνχ δηπιψκαηνο ζηελ νηθνινγία ζπνλδπινδψσλ θαη ηνπιάρηζηνλ 
10εηή επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε ζηελ εθπφλεζε έξγσλ θαη κειεηψλ πνπ αθνξνχλ ζηε 
κειέηε/παξαθνινχζεζε/νηθνινγία πηελψλ.  

3. Έλα ζηέιερνο θάηνρν παλεπηζηεκηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ κε επηζηεκνληθή εμεηδίθεπζε ζηε 
κειέηε/παξαθνινχζεζε/νηθνινγία πηελψλ πνπ απνδεηθλχεηαη είηε α) κε αληίζηνηρν 
κεηαπηπρηαθφ ή δηδαθηνξηθφ δίπισκα, είηε β) κε 10 επαγγεικαηηθή ελαζρφιεζε ζην 
αληηθείκελν απηφ.  

 

Ζ απνηχπσζε ησλ άλσ γίλεηαη ζην Μέξνο IV.Γ (Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα) ηνπ 
ζπλεκκέλνπ ΔΔΔ. 

ε θάζε πεξίπησζε πνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο πξνθχςεη αλάγθε αληηθαηάζηαζεο 
κέινπο ηεο Οκάδαο Έξγνπ, ν Αλάδνρνο, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο χκβαζεο, νθείιεη, θαηφπηλ ζρεηηθήο έγθξηζεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, λα 
αληηθαηαζηήζεη ην ελ ιφγσ κέινο κε άιιν, ην νπνίν δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ ηζνδχλακα πξνζφληα κε 
εθείλν πνπ αληηθαηέζηεζε. 

ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, νη παξαπάλσ ειάρηζηεο απαηηήζεηο θαιχπηνληαη 
αζξνηζηηθά απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο.  

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο41  

[δεν αθοπά] 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ – Τπεξγνιαβία 

2.2.8.1. ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο 
επάξθεηαο (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο 
παξαγξάθνπ 2.2.6), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο 
ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο42. ηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο 
αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ 
νπνίσλ ζηεξίδνληαη.  

Δηδηθά, φζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο 
ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016 ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή 
εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, κφλν, εάλ 

                                                           
41

 Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν κρίςθ και τθ διακριτικι 
ευχζρεια τθσ Α.Α. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 82 ν. 
4412/2016) 

42
 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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Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη 
ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο43. 

Ο ηξφπνο απφδεημεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο εξγαζηαθήο ζρέζεο πνπ πθίζηαηαη κεηαμχ ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα θαη ησλ πξνζψπσλ απηψλ θαζνξίδεηαη κε ζαθήλεηα απφ ηνπο φξνπο ηεο εθάζηνηε 
δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε ζηελ παξάγξαθν 2.2.9 ηεο 
παξνχζαο44. 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 45. 

Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο 
ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ 46. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή ειέγρεη αλ νη θνξείο, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ πξνηίζεηαη λα ζηεξηρζεί ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο, πιεξνχλ θαηά πεξίπησζε ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαη εάλ ζπληξέρνπλ 
ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3. 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, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) 
εκεξψλ απφ ηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρή. Ο θνξέαο πνπ αληηθαζηζηά θνξέα ηνπ 
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ επηηξέπεηαη λα αληηθαηαζηαζεί εθ λένπ. 

2.2.8.2. Τπεξγνιαβία 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα 
αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλεη. ηελ 
πεξίπησζε πνπ o πξνζθέξσλ αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ηκήκα 
(ηα) ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην ηξηάληα 
ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή ειέγρεη φηη δελ 
ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο47. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ ππεξγνιάβν, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ ιφγνη 
απνθιεηζκνχ ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 2.2.3.   

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, 
φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο 
δηα ηνπ ΔΔΔ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.1, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο δηα ηεο ππεχζπλεο δήισζεο, ηεο πεξ. 
δ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα 
κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη 

                                                           
43

 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   
44

   Για τθν ζννοια του «τρίτου» οικονομικοφ φορζα ςε περίπτωςθ ςφμβαςθσ ανεξαρτιτων υπθρεςιϊν πρβλ ενδεικτικά 
αποφάςεισ ΑΕΡΡ 886/2020, 488/2020 253/2017, 247/2017, ΣτΕ (ΕΑ) 107/2018, ΜΔΕφΑκ, Αϋ διακοπϊν 236/2019, ΜΔΕφΑκ, 
ΙΒϋ 57/2019.  

45
 Θ απαίτθςθ αυτι τίκεται κατά τθν κρίςθ τθσ A.A., άλλωσ διαγράφεται.   

46
 Ρρβλ όγδοο εδάφιο παρ. 1 άρκρου 78  ν. 4412/2016.   

47
 Ο όροσ αυτόσ μπορεί να τεκεί, κατά τθν κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, και ςτθν περίπτωςθ ποςοςτοφ μικρότερου του 30% 

τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (πρβλ. παρ. 5 άρκρου 131 του ν. 4412/2016). 
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Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

ππνρξενχληαη λα  απνδεηθλχνπλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.9.1 θαη 2.2.9.2, φηη δελ 
ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα 
ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.5 θαη 2.2.6 )48. 

ηελ πεξίπησζε πνπ o νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη πξνηίζεηαη λα 
αλαζέζεη ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο ζε πνζνζηφ πνπ 
ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, νη ππεξγνιάβνη 
ππνρξενχληαη λα απνδεηθλχνπλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.9.1 θαη 2.2.9.2, φηη δελ 
ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο49.  

Αλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο νη πξνζθέξνληεο δειψζνπλ φηη πιεξνχλ, 

ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, νη νπνίεο επέιζνπλ ή γηα ηηο νπνίεο ιάβνπλ γλψζε κεηά ηελ 

ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔ θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ζχλαςε ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ ακειιεηί ηελ αλαζέηνπζα αξρή.50.  

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία 
απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ 
παξαγξάθσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 
πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπόκελν από ην άξζξν 79 παξ. 1 
θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016 Δπξσπατθό Δληαίν Έγγξαθν ύκβαζεο (ΔΔΔ), ζχκθσλα κε ην 
επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ, ην νπνίν ηζνδπλακεί κε ελεκεξσκέλε ππεχζπλε 
δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. Σν ΔΔΔ51 θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ 
εληχπνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Παξαξηήκαηνο 152. 

Σν ΔΔΔ θέξεη ππνγξαθή κε εκεξνκελία εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαηά ην νπνίν κπνξνχλ 
λα ππνβάιινληαη πξνζθνξέο. Αλ ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο 
ππνγξαθήο ηνπ ΔΔΔ θαη ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ έρνπλ επέιζεη 
κεηαβνιέο ζηα δεισζέληα ζηνηρεία, εθ κέξνπο ηνπ, ζην ΔΔΔ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνζχξεη ηελ 
πξνζθνξά ηνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ηε ζπλέρεηα κπνξεί λα ηελ 
ππνβάιεη εθ λένπ κε επίθαηξν ΔΔΔ.53 Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο δειψζεηο 

                                                           
48

 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016. 
49

 Ρρβλ άρκρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 
50

      Άρκρο 104 ςε ςυνδυαςμό με τισ παρ. 4 και 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016  
51

 Το ΕΕΕΣ 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.  

52
 Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 

προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). 
Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr Ρρβλ και το 
Διορκωτικό (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 17/65 τθσ 23θσ Ιανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό 
(ΕΕ) 2016/7 για τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ, με το οποίο 
επιλφκθκαν τα ςχετικά ηθτιματα ορολογίασ που υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο ελλθνικό  κείμενο του Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ. Μπορείτε να δείτε το ςχετικό Διορκωτικό ςτθν ακόλουκθ διαδρομι https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL   

53 Ρρβλ. άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 28 του ν. 4782/2021 (36
 
Α’). 
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Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

θαη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ζην ΔΔΔ κε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε, ηελ νπνία ππνβάιιεη 
καδί κε ην ΔΔΔ54. 

Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΔΔΔ, θαζψο θαη ηεο ζπλνδεπηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο, είλαη δπλαηή, κε 
κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε πξνθαηαξθηηθή 
απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 ηεο παξνχζαο, γηα ην 
ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 
νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ. 

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. 

ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Δπξσπατθφ Δληαίν 
Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. ην ΔΔΔ 
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 απηήο55. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο θέξεη ηελ εηδηθή ππνρξέσζε, λα δειψζεη, κέζσ ηνπ ΔΔΔ,56 ηελ θαηάζηαζή 

ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ λ. 4412/2016 θαη παξαγξάθνπ 

2.2.3 ηεο παξνχζεο57 θαη ηαπηφρξνλα λα επηθαιεζζεί θαη ηπρφλ ιεθζέληα κέηξα πξνο 

απνθαηάζηαζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ. 

Ηδίσο επηζεκαίλεηαη φηη, θαηά ηελ απάληεζε νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ ΔΔΔ γηα 

ηπρφλ ζχλαςε ζπκθσληψλ κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ, ε ζπλδξνκή πεξηζηάζεσλ, φπσο ε πάξνδνο ηεο ηξηεηνχο πεξηφδνπ ηεο ηζρχνο ηνπ 

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

3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. γ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ηεο 

παξνχζεο, αλαιχεηαη ζην ζρεηηθφ πεδίν πνπ πξνβάιιεη θαηφπηλ ζεηηθήο απάληεζεο58. 

ζνλ αθνξά ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο (πεξ. α’ θαη β’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016) απηέο ζεσξείηαη φηη δελ 
έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ 
δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξείηαη. ηελ πεξίπησζε απηή, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ππνρξενχηαη λα 
απαληήζεη θαηαθαηηθά ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ ΔΔΔ κε ην νπνίν εξσηάηαη εάλ ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή, θαηά πεξίπησζε, εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ59. 

                                                           
54

  Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 27 του ν. 4782/2021 
55

    Άρκρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 
56

  βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαςθ τθσ 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ςκ. 28 
57

  Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμιμα),  
58

  Ραρ. 1 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 235 του ν. 4635/2019. 
59

  Ραρ. 2
Α
 άρκρου 73 ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 8 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 
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2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα60  

Α. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη’ άξζξν 2.2.3 θαη ηεο πιήξσζεο 
ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7, νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο. Ζ πξνζθφκηζε ησλ ελ ιφγσ 
δηθαηνινγεηηθψλ γίλεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.2 απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. Ζ 
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα 
ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα 
πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 
δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ 
κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ 
ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη  
ζην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ζην νπνίν πεξηέρνληαη επίζεο νη πιεξνθνξίεο 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, φπσο ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο βάζεο 
δεδνκέλσλ, ηπρφλ δεδνκέλα αλαγλψξηζεο θαη, θαηά πεξίπησζε, ε απαξαίηεηε δήισζε 
ζπλαίλεζεο.  

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 
ηζρχνπλ61. 

Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη απνδεθηά ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 
2.4.2.5 θαη 3.2 ηεο παξνχζαο. 

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.1.4. 

Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη 
πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη 
παξαθάησ: 

Αλ ην αξκφδην γηα ηελ έθδνζε ησλ αλσηέξσ θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο 
έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ην έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α’ θαη β’, θαζψο θαη ζηελ 
πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά κπνξεί λα αληηθαζίζηαληαη απφ 
έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή 
ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. Οη αξκφδηεο 
δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη 

                                                           
60

 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 ςτισ παραγράφουσ 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   

61
 Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά 
δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. 
α’ θαη β’, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4. Οη επίζεκεο δειψζεηο θαζίζηαληαη 
δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ λ. 
4412/2016. 

Δηδηθφηεξα νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ: 

α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, 
ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ 
θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο 
ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ62.  

Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ 
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα 
ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.3.1, 

β) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2 πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ 
θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ, άιισο, ζηελ 
πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηφ ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο 
πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ63   

Ηδίσο νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πξνζθνκίδνπλ: 

i) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2 
πεξίπησζε α’ απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο εθδηδφκελν απφ ηελ Α.Α.Γ.Δ..  

ii) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2 πεξίπησζε α’ πηζηνπνηεηηθφ εθδηδφκελν απφ ηνλ e-ΔΦΚΑ.  

iii) Γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2 πεξίπησζε α’, πιένλ ησλ σο άλσ πηζηνπνηεηηθψλ, ππεχζπλε 
δήισζε φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα 
ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο. 

γ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.464 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή 
ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηνπ.  

Ηδίσο νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πξνζθνκίδνπλ: 

i) Δληαίν Πηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο Φεξεγγπφηεηαο απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν, απφ ην νπνίν 
πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή 
δηθαζηηθή εθθαζάξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο.  Γηα ηηο ΗΚΔ 
πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ θαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. πεξί κε έθδνζεο απφθαζεο ιχζεο ή 
θαηάζεζεο αίηεζεο ιχζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ελψ γηα ηηο ΔΠΔ πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ 
πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ. 

                                                           
62

  Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016. 
63

     Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016 
64

    Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ 
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ii) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ιπζεί θαη 
ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ.  

iii) Δθηχπσζε ηεο θαξηέιαο “ηνηρεία Μεηξψνπ/ Δπηρείξεζεο” απφ ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα 
ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην taxisnet, απφ ηελ νπνία 
λα πξνθχπηεη ε κε αλαζηνιή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηα ζσκαηεία θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, ην Δληαίν Πηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο 
Φεξεγγπφηεηαο εθδίδεηαη γηα ηα ζσκαηεία απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν, θαη γηα ηνπο 
ζπλεηαηξηζκνχο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ηηο 31.12.2019 απφ ην Δηξελνδηθείν θαη κεηά ηελ 
παξαπάλσ εκεξνκελία απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ. 

δ) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο 
νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη 
απνθιεηζκνχ 

ε) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα πεξί κε 
επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ ηεο θχξσζεο ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο 
θείκελεο λνκνζεζίαο65. 

ζη) δελ αθνξά. 

B.2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε 
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ 
επαγγεικαηηθνχ (ή εκπνξηθνχ) κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ 
είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ 
πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ (ή εκπνξηθνχ) κεηξψνπ ηνπ 
Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ 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 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.66 

Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην νηθείν 
επαγγεικαηηθφ κεηξψν ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ νηθεία ππεξεζία ηνπ Γ.Δ.ΜΖ.  

Γηα ηελ απφδεημε άζθεζεο γεσξγηθνχ ή θηελνηξνθηθνχ επαγγέικαηνο, νη αλαζέηνπζεο αξρέο 
απαηηνχλ ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή αξρή ή αξρή 
Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4 
(απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) γίλνληαη απνδεθηά, 
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    Δεφτερο εδάφιο παρ. 4 του άρκρου 74 του ν. 4412/2016  
66

 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 . 
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Σελίδα 30 από 113 

 
Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,67 εθηφο αλ, 
ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο απηψλ, θέξνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο. 

Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5 
[Γελ αθνξά]. 
  
Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
πξνζθνκίδνπλ68 : 

Γηα ην θξηηήξην (α): Καηάινγν ησλ θπξηφηεξσλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ θαη ν νπνίνο ζα 
πεξηιακβάλεη ηα θάησζη ζηνηρεία εκπεηξίαο: 
Αλαιπηηθφηεξα:  
(i) Σα ζηνηρεία εκπεηξίαο ζα πεξηιακβάλνληαη ζε πίλαθα θαη ζα είλαη ηα θάησζη:  
α. Σίηινο ηεο ζχκβαζεο – Σνπνζεζία. 
β. Ολνκαζία Αλαδφρνπ (Μεκνλσκέλε επηρείξεζε ή Κνηλνπξαμία) ηεο ζχκβαζεο.  
γ. Δπηκεξηζκφο ησλ ππεξεζηψλ θάζε επηρείξεζεο, ζηελ ζχκβαζε (Πνζνζηφ θαη είδνο ζπκκεηνρήο 

ζε πεξίπησζε έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο).  
δ. Δξγνδφηεο (απνδέθηεο).  
ε. Ζκεξνκελίεο έλαξμεο - πεξαίσζεο ηεο ζχκβαζεο (εθφζνλ έρεη πεξαησζεί), δηάξθεηα ηεο 

ζχκβαζεο.  
ζη. Σειηθή αμία ηεο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Π.Α. 
ε. χληνκε πεξηγξαθή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ νπνία ζα πξνθχπηεη φηη θαιχπηεη 

ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο.  
(ii) Ο πίλαθαο απηφο ζπλνδεχεηαη, εάλ κελ ν απνδέθηεο είλαη αλαζέηνπζα αξρή, απφ ζπκβάζεηο θαη 
πηζηνπνηεηηθά νξζήο εθηέιεζεο απηψλ πνπ έρνπλ εθδνζεί ή ζεσξεζεί απφ ηελ αξκφδηα αξρή, ζηα 
νπνία πεξηγξάθεηαη νη παξερφκελε ππεξεζία θαη ζα αλαθέξεηαη ν ρξφλνο πινπνίεζεο ηεο θαη ζα 
βεβαηψλεηαη φηη απηή εθηειέζηεθε έληερλα θαη εληφο ησλ εγθεθξηκέλσλ ρξνλνδηαγξακκάησλ θαη εάλ 
δε ν απνδέθηεο είλαη ηδησηηθφο θνξέαο, κε αληίζηνηρε δήισζε ηνπ απνδέθηε. Δθφζνλ δελ είλαη 
δπλαηή ε πξνζθφκηζε ησλ παξαπάλσ, πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 
ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ θαηέζηε εθηθηή ε πξνζθφκηζε ησλ 
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε νπνία ζα ζπλνδεχεηαη απφ αληίγξαθν ηνπ ηηκνινγίνπ θαη, 
εθφζνλ πθίζηαηαη, ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

Γηα ην θξηηήξην (β): Πξνζθφκηζε ηίηισλ ζπνπδψλ θαη επαγγεικαηηθψλ ηεο Οκάδαο Έξγνπ ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα (ηνπ Τπεχζπλνπ Έξγνπ θαη φισλ ησλ ζηειερψλ). Δπηπιένλ πξνζθφκηζε 
ππεχζπλεο δήισζεο κε πίλαθα κε ηα νλφκαηα, ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηελ εκπεηξία ησλ 
ζηειερψλ πνπ ζα είλαη ππεχζπλα γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ, βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα, 
απνδεηθηηθά εκπεηξίαο θαη ηίηινη ζπνπδψλ ησλ ζηειερψλ, θαηαζηάζεηο πξνζσπηθνχ, ζπκβάζεηο 
εμαξηεκέλεο εξγαζίαο ή/θαη αλεμάξηεησλ ππεξεζηψλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 39 παξ. 9 ηνπ Ν. 
4387/2016 (Α 85) θ.α.]. Πίλαθαο απφ ηνλ νπνίν λα πξνθχπηεη αλ ν πξνηεηλφκελνο Τπεχζπλνο 
Έξγνπ θαη ηα ζηειέρε ηεο Οκάδαο Έξγνπ είλαη ππάιιεινη ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, εμσηεξηθνί 
ζπλεξγάηεο ηνπ (ζηελ πεξίπησζε απηή, ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζζνχλ δειψζεηο ζπλεξγαζίαο ησλ 
εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ, ζηηο νπνίεο νη ζπλεξγάηεο ζα δειψλνπλ φηη έρνπλ ιάβεη γλψζε ηνπ 

                                                           
67

  Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016. 
68

 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. 
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Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

ζπλφινπ ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη φηη δέρνληαη λα ζπλεξγαζηνχλ κε ηνλ 
πξνζσξηλφ αλάδνρν θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο) ή ππάιιεινη ππεξγνιάβνπ ηνπ.  

Β.5. [Γελ αθνξά]. 

Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη εγγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαη 
δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζε αξκφδηα αξρή (πρ ΓΔΜΖ), πξνζθνκίδεη 
ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα 
(30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ 69, εθηφο αλ απηφ θέξεη ζπγθεθξηκέλν ρξφλν 
ηζρχνο. 

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο εκεδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο πξνζθνκίδνληαη: 

i) γηα ηελ απόδεημε ηεο λόκηκεο εθπξνζώπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ππνρξενχηαη, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, λα δειψλεη ηελ 
εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζην ΓΔΜΖ70,πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο 
εθπξνζψπεζεο71, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ 
ηελ ππνβνιή ηνπ.   

ii) Γηα ηελ απόδεημε ηεο λόκηκεο ζύζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιώλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ γεληθφ 
πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ ηνπ ΓΔΜΖ, εθφζνλ έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηνπ.   
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 Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016  
70

      Σφμφωνα με το άρκρο 86 ν. 4635/2019 ςτο ΓΕΜΘ εγγράφονται υποχρεωτικά : 
α. θ Ανϊνυμθ Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104), 
β. θ Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ που προβλζπεται ςτον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
γ. θ Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
δ. θ Ομόρρυκμθ και Ετερόρρυκμθ (απλι ι κατά μετοχζσ) Εταιρεία που προβλζπονται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), κακϊσ και 
οι ομόρρυκμοι εταίροι αυτϊν, 
ε. ο Αςτικόσ Συνεταιριςμόσ του ν. 1667/1986 (Α` 196) (ςτον οποίο περιλαμβάνονται ο αλλθλαςφαλιςτικόσ, ο πιςτωτικόσ και 
ο οικοδομικόσ ςυνεταιριςμόσ), 
ςτ. θ Κοιν.Σ.ΕΡ. που ςυςτινεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
η. θ Κοι.Σ.Ρ.Ε. που ςυςτινεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
θ. θ Αςτικι Εταιρεία με οικονομικό ςκοπό (άρκρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
κ. ο Ευρωπαϊκόσ Πμιλοσ Οικονομικοφ Σκοποφ που προβλζπεται από τον Κανονιςμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, 
διορκωτικό L. 247) και ζχει τθν ζδρα του ςτθν θμεδαπι, 
ι. θ Ευρωπαϊκι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι, 
ια. θ Ευρωπαϊκι Συνεταιριςτικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και ζχει τθν ζδρα 
τθσ ςτθν θμεδαπι, 
ιβ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 29 
τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και ζχουν ζδρα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.), 
ιγ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που ζχουν ζδρα ςε τρίτθ χϊρα 
και νομικι μορφι ανάλογθ με εκείνθ των αλλοδαπϊν εταιριϊν που αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ ιβ`, 
 ιδ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία, μζςω των οποίων ενεργοφν εμπορικζσ πράξεισ ςτθν θμεδαπι τα φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα ι ενϊςεισ προςϊπων που ζχουν τθν κφρια εγκατάςταςθ ι τθν ζδρα τουσ ςτθν αλλοδαπι και δεν εμπίπτουν ςτισ 
περιπτϊςεισ ιβ` και ιγ`, 
ιε. θ Κοινοπραξία που καταχωρίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 293 παράγραφοσ 3 του ν. 4072/2012 

71
  Το πιςτοποιθτικό Ιςχφουςασ Εκπροςϊπθςθσ (καταχωρίςεισ μεταβολϊν εκπροςϊπθςθσ) παρουςιάηει τισ ςχετικζσ με τθ 

διοίκθςθ και εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ καταχωρίςεισ/μεταβολζσ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο. 
Το Αναλυτικό Ριςτοποιθτικό Εκπροςϊπθςθσ παρουςιάηει τα ςτοιχεία των προςϊπων που διοικοφν και εκπροςωποφν τθν 
εταιρεία αυτι τθ ςτιγμι, κακϊσ και το εφροσ των αρμοδιοτιτων τουσ 
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Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο 
εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, απνθάζεηο 
ζπγθξφηεζεο νξγάλσλ δηνίθεζεο ζε ζψκα, θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα 
ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

ε πεξίπησζε πνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο έρνπλ ρνξεγεζεί 
εμνπζίεο ζε πξφζσπν πιένλ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ έγγξαθα, πξνζθνκίδεηαη 
επηπιένλ απφθαζε- πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ θαηαζηαηηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ κε ηελ νπνία ρνξεγήζεθαλ νη ζρεηηθέο εμνπζίεο. ζνλ αθνξά ηα θπζηθά πξφζσπα, 
εθφζνλ έρνπλ ρνξεγεζεί εμνπζίεο ζε ηξίηα πξφζσπα, πξνζθνκίδεηαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, θαηά ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζεο, απνδεηθηηθά έγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπνληαη, ππεχζπλε δήισζε  ηνπ 
λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνία απνδεηθλχνληαη ηα αλσηέξσ σο πξνο ηε λφκηκε ζχζηαζε, 
κεηαβνιέο θαη εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Οη σο άλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φιεο 
νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ 
εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα 
ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη 
ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Β.7. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο72 πνπ πξνβιέπνληαη 
απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο 
πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα 
ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ 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.  

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

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ 
ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο. 
Δηδηθψο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ησλ θφξσλ θαη ηειψλ, 
πξνζθνκίδνληαη επηπξνζζέησο ηεο βεβαίσζεο εγγξαθήο ζηνλ επίζεκν θαηάινγν θαη 
πηζηνπνηεηηθά, θαηά ηα νξηδφκελα αλσηέξσ ζηελ πεξίπησζε Β.1, ππνπεξ. i, ii θαη iii ηεο πεξ. β. 
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 Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
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Β.8. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα 
παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 
έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016.  

Β.9. ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 
θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο 
αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ 
ζθνπφ απηφ. Δηδηθφηεξα, πξνζθνκίδεηαη έγγξαθν (ζπκθσλεηηθφ ή ζε πεξίπησζε λνκηθνχ 
πξνζψπνπ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο απηνχ ή ζε πεξίπησζε θπζηθνχ 
πξνζψπνπ ππεχζπλε δήισζε), δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ακθφηεξνη, δηαγσληδφκελνο  νηθνλνκηθφο 
θνξέαο θαη ηξίηνο θνξέαο, εγθξίλνπλ ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία γηα ηελ θαηά πεξίπησζε παξνρή 
πξνο ηνλ δηαγσληδφκελν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ή/θαη ηερληθήο ή/θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο 
ηνπ θνξέα, ψζηε απηή λα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ  γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. Ζ 
ζρεηηθή αλαθνξά ζα πξέπεη λα είλαη ιεπηνκεξήο θαη λα αλαθέξεη θαη’ ειάρηζηνλ ηνπο 
ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο πνπ ζα είλαη δηαζέζηκνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηνλ ηξφπν δηα 
ηνπ νπνίνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ο ηξίηνο ζα δεζκεχεηαη 
ξεηά φηη ζα δηαζέζεη ζηνλ δηαγσληδφκελν ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο θαη ν δηαγσληδφκελνο φηη ζα θάλεη ρξήζε απηψλ ζε πεξίπησζε πνπ ηνπ αλαηεζεί ε 
ζχκβαζε. 

ε πεξίπησζε πνπ ν ηξίηνο δηαζέηεη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, ζα δειψλεη επίζεο φηη 
θαζίζηαηαη απφ θνηλνχ κε ηνλ δηαγσληδφκελν ππεχζπλνο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

ε πεξίπησζε πνπ ν ηξίηνο δηαζέηεη ζηνηρεία ηερληθήο ή επαγγεικαηηθήο θαηαιιειφηεηαο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ 
πεξίπησζε ζη’ ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016 ή κε 
ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ζα δεζκεχεηαη φηη ζα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο ή ππεξεζίεο γηα 
ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο, δειψλνληαο ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 
εθηειέζεη.  

Β.10. ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη ζα θάλεη ρξήζε 
ππεξγνιάβσλ, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη, πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
πξνζθέξνληνο κε αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο ην νπνίν πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε 
ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ππεχζπλε δήισζε ησλ ππεξγνιάβσλ φηη απνδέρνληαη ηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.  

Β.11. Δπηζεκαίλεηαη όηη γίλνληαη απνδεθηέο: 

 νη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, εθφζνλ έρνπλ 
ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,  

 νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο 
γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ73. εκεηψλεηαη φηη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ 
γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπο. 
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  Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016. 
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2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο74  

Κξηηήξην αλάζεζεο75 ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο, ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη ησλ θάησζη θξηηεξίσλ: 

ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΤΝΣΔΛΔΣΖ 

ΒΑΡΤΣΖΣΑ 

Κ1 Καηαλφεζε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ έξγνπ θαη θαηάιιειε 

πεξηγξαθή θαη αλάιπζε ηνπ έξγνπ ζε επηκέξνπο 

δξαζηεξηφηεηεο 

40% 

Κ2 Αλάπηπμε θαηάιιεινπ ηξφπνπ πξνζέγγηζεο θαη 

απνηειεζκαηηθήο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ 

30% 

Κ3 Γνκή θαη ζχλζεζε νκάδαο έξγνπ/ Ρεαιηζηηθφηεηα 

Υξνλνδηαγξάκκαηνο 

30% 

ΑΘΡΟΗΜΑ ΤΝΟΛΟΤ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ ΒΑΡΤΣΖΣΑ (Κ1 + Κ2 + 

Κ3) 

100% 

Γηα ην θξηηήξην Κ1 αμηνινγείηαη:  

 ν βαζκφο θαηαλφεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ησλ ζηφρσλ ησλ ππεξεζηψλ, κε εληνπηζκφ ησλ 

ζεκάησλ ζηα νπνία πξέπεη λα δνζεί ηδηαίηεξε ζεκαζία θαηά ηελ πινπνίεζή ηνπ  

 ε γλψζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, βάζεη ηεο πξνεγνχκελεο ελαζρφιεζεο ηεο νκάδαο κε απηφ, 

 ε επηζήκαλζε ησλ πξνβιεκάησλ θη ε ππφδεημε ηξφπνπ αληηκεηψπηζήο ηνπο  

Γηα ην θξηηήξην Κ2 αμηνινγείηαη:  

 ε αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο κεζνδνινγηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ έξγνπ. 

 ην ρξνλνδηάγξακκα πινπνίεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο.  

 ν θαζνξηζκφο ησλ πεξηερνκέλσλ ησλ πξνζθεξφκελσλ παξαδνηέσλ. 

Γηα ην θξηηήξην Κ3 αμηνινγείηαη:  

                                                           
74

 Άρκρο 86 παρ. 1 ν. 4412/2016 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 

75
 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.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  
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 ε επάξθεηα ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ζρέζε κε ηηο δεηνχκελεο 

ππεξεζίεο ε νπνία ζα ζπκπιεξψλεη ηηο βαζηθέο απαηηήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6. Ο βαζκφο 

επάξθεηαο ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο ζα αμηνινγείηαη απφ πιεπξάο επηζηεκνληθήο 

εμεηδίθεπζεο ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν ηνπ παξφληνο έξγνπ δειαδή ζηε 

κειέηε/παξαθνινχζεζε/νηθνινγία πηελψλ, πνπ ηεθκεξηψλεηαη απφ κεηαπηπρηαθνχο ηίηινπο 

ζπνπδψλ, αξηζκφ επηζηεκνληθψλ δεκνζηεχζεσλ ζε δηεζλή επηζηεκνληθά πεξηνδηθά, 

ζπγγξαθηθφ θαη εξεπλεηηθφ έξγν ή ζπκκεηνρή ζε έξγα θαη κειέηεο. Λακβάλεηαη ππφςηλ εάλ ε 

πξνεγνχκελε εκπεηξία αθνξά ζην Δζληθφ Πάξθν Κνηπρίνπ-ηξνθπιηάο.  

 ν βαζκφο ζπλνρήο ηεο πξνηεηλφκελεο νκάδαο, πνπ ραξαθηεξίδεηαη απφ ηηο ζρέζεηο 

ζπλεξγαζίαο (κφληκεο ή πεξηζηαζηαθέο) ησλ ζηειερψλ ηεο νκάδαο κε ηνπο ππνςεθίνπο θαη 

ηελ έθηαζε πξνεγνχκελσλ ζπλεξγαζηψλ κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο. 

 ε ζαθήλεηα θαηαλνκήο αξκνδηνηήησλ ζηα κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ.  

 ε ηεθκεξίσζε ηεο δπλαηφηεηαο πινπνίεζεο θαη ε ξεαιηζηηθφηεηα ηνπ ρξνλνδηαγξάκκαηνο. 

 

2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ76  

Ζ βαζκνιφγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 βαζκνχο ζηελ πεξίπησζε πνπ 
ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 120 
βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ.    

Κάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο77.  

Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ επηκέξνπο 
ζπληειεζηή βαξχηεηαο επί ηε βαζκνινγία ηνπ, ε δε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο ζα 
πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ θξηηεξίσλ. 

Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν :  

Σ= Βi = ζ1*Κ1 + ζ2*Κ2 + ζ3*Κ3 

Κξηηήξηα κε βαζκνινγία κηθξφηεξε απφ 100 βαζκνχο (ήηνη πνπ δελ θαιχπηνπλ/παξνπζηάδνπλ 
απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο) επηθέξνπλ ηελ απφξξηςε ηεο 
πξνζθνξάο. 

Πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηε 
κεγαιχηεξε ηηκή (Α) ηεο ζρέζεο: 

Κξηηήξηα κε βαζκνινγία κηθξφηεξε απφ 100 βαζκνχο (ήηνη πνπ δελ θαιχπηνπλ/παξνπζηάδνπλ 
απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο) επηθέξνπλ ηελ απφξξηςε ηεο 
πξνζθνξάο. 

                                                           
76

 Άρκρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016  
77

 Θ βακμολόγθςθ πρζπει να είναι πλιρωσ και ειδικά αιτιολογθμζνθ και να περιλαμβάνει υποχρεωτικά, εκτόσ από τθ 
βακμολογία, και τθν λεκτικι διατφπωςθ τθσ κρίςθσ ανά κριτιριο. 
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Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

Ζ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο Πξνζθνξάο ζα γίλεη κε 
βάζε ηνλ αθφινπζν ηχπν :  

Λi = 80 * (Βi/Βmax) + 20 * (Kmin/Ki)  

φπνπ:  

Βmax  ε ζπλνιηθή βαζκνινγία πνπ έιαβε ε θαιχηεξε Σερληθή Πξνζθνξά  

Βi  ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο i  

Kmin  ην ζπλνιηθφ ζπγθξηηηθφ θφζηνο ηεο Πξνζθνξάο κε ηε κηθξφηεξε ηηκή  

Κi  ην ζπλνιηθφ ζπγθξηηηθφ θφζηνο ηεο Πξνζθνξάο i  

Λi  ην νπνίν ζηξνγγπινπνηείηαη ζηα 2 δεθαδηθά ςεθία.  

Δπηθξαηέζηεξε είλαη ε Πξνζθνξά κε ην κεγαιύηεξν Λ. 

2.3.3 Ζιεθηξνληθνί πιεηζηεξηαζκνί78 (δελ αθνξά) 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ηεο 
Γηαθήξπμεο γηα φιεο ηηο πεξηγξαθφκελεο ππεξεζίεο. 

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.  

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά 
ειεθηξνληθά είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ 
εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. 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 απηήο79. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο, ρσξίο λα απαηηείηαη έγθξηζε εθ κέξνπο ηνπ απνθαηλνκέλνπ 
νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ππνβάιινληαο έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ / Σξόπνο ππνβνιήο θαη ζύληαμεο 
πξνζθνξώλ 

 

2.4.2.1. Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηελ δηεχζπλζε: 
Φνξέαο Γηαρείξηζεο Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπ - ηξνθπιηάο & Κππαξηζζηαθνχ Κφιπνπ, Παιαηά Δζληθή 
Οδφο Παηξψλ - Πχξγνπ, Σ.Κ. 27052 Λάππα Αραΐαο, ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ, ζηηο 11 Απγνχζηνπ 2021 εκέξα Σεηάξηε, θαη ψξα 11.00πκ (εκεξνκελία θαη ρξφλνο 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ & έλαξμεο απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ). 

 

                                                           
78

 Ρρβλ άρκρο 34 ν. 4412/2016 και Ραράρτθμα VI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. 
79

 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

2.4.2.1. Σόπνο / ρξόλνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηελ 
δηεχζπλζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ. 
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη: 
(α) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, είηε 
(β) κε ηαρπδξνκηθή απνζηνιή κέζσ ζπζηεκέλεο επηζηνιήο ή κε courier πξνο ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή. 
Οη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πεξηέιζεη ζηελ Αξρή θαη έρνπλ 
πξσηνθνιιεζεί, ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 10 Απγνχζηνπ 2021, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 14.00κκ 
(θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ). Ζ Αξρή δελ θέξεη επζχλε γηα 
ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε γηα 
θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε 
ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ε Αξρή εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη 
ζηελ Αξρή κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν κέρξη ηελ σο άλσ εκεξνκελία θαη ψξα, δελ απνζθξαγίδνληαη 
αιιά πξσηνθνιινχληαη θαη θπιάζζνληαη απφ ηελ Τπεξεζία θαη παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη ζην 
πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (αθξηβή εκέξα / ψξα πνπ παξειήθζε ε ζπζηεκέλε 
επηζηνιή απφ ηελ Αξρή ή αθξηβή εκέξα / ψξα πνπ θαηαηέζεθε ζην πξσηφθνιιν ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο) θαη ηηο απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο. 

Ζ Αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη 
ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ 
πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

ηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ εγγξάθσο απφ ηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα έγθαηξα, δει. ην αξγφηεξν έμη (6) κέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 
ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, δελ έρνπλ παξαζρεζεί εγγξάθσο ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο 
πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, β) ηαλ ηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ ή 
ησλ αιιαγψλ. ηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα 
ηελ πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη απφ ηελ Αξρή λα παξαηείλεη ηηο 
πξνζεζκίεο. 

 

2.4.2.2. Σξόπνο ππνβνιήο θαη ζύληαμεο πξνζθνξώλ – Πεξηερόκελν θαθέινπ πξνζθνξάο – 
Γιώζζα – Λνηπά ζηνηρεία (άξζξα 92 έσο 96 ηνπ Ν.4412/2016). 
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζε έληππε κνξθή (έγραξηεο) θαη ειεθηξνληθή (ζε ζχκπαθην δίζθν – 
CD ή ζε Δληαίν πξηαθφ Γίαπιν-USB) κνξθή κε βάζε ηηο απαηηήζεηο ηεο δηαθήξπμεο γηα φιεο ηηο 
δεηνχκελεο ππεξεζίεο θαη παξαδνηέα. Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 
Οη πξνζθνξέο, κε πνηλή απφξξηςεο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο 
πξνζθνξάο), ζηνλ νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 
 

Πξνο ην ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ - ΣΡΟΦΤΛΗΑ & ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ 

ΚΟΛΠΟΤ 
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Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΟΤ ……………………………………………………………………………………... 

[αναγράυονται ηα ζηοισεία ηος πποζθέπονηορ, δηλαδή : επυνςμία ηος νομικού πποζώπος και ζε 

πεπίπηυζη ένυζηρ ηιρ επυνςμίερ ηυν οικονομικών θοπέυν πος ηην αποηελούν, καθώρ και ηα 

απαπαίηηηα ζηοισεία επικοινυνίαρ (ηασ. διεύθςνζη, απιθμό ηηλεθώνος, fax, e-mail)] 

 

ΓΗΑ ΣΟΝ ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ ΣΩΝ 

ΤΠΖΡΔΗΩΝ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ (MONITORING) ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΜΔΝΩΝ ΔΗΓΩΝ 

ΟΡΝΗΘΟΠΑΝΗΓΑ ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ»ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 1 ΜΔ ΚΩΓΗΚΟ ΠΡΑΞΖ «ΓΡΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ 

ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ ΣΩΝ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ 

ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ & ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ» ΜΔ ΚΩΓΗΚΟ ΟΠ (MIS) 5075842. 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ: Σν Ν.Π.Η.Γ. ΜΔ ΣΖΝ ΔΠΩΝΤΜΗΑ «ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ 

ΚΟΣΤΥΗΟΤ - ΣΡΟΦΤΛΗΑ & ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ» 

Αξηζκόο δηαθήξπμεο: 976/19.07.2021 

ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ: 10/08/2021 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ: 11/08/2021 

ΠΡΟΟΥΖ: Να ΜΖΝ απνζθξαγηζζεί από ηελ Σαρπδξνκηθή Τπεξεζία ή ην Πξσηόθνιιν. 

Ο θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο πεξηέρεη ηα αθφινπζα: 

α) Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» (βιέπε παξ. 

2.4.3 ηνπ παξφληνο). 

β) Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Σερληθή Πξνζθνξά» (βιέπε παξ. 2.4.3 ηνπ 

παξφληνο). Αλ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα 

ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο 

θάθειν κε ηηο ίδηεο ελδείμεηο.   

γ) Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» ν νπνίνο πεξηέρεη ην 

έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ 2.4.4 ηνπ παξφληνο. 

Οη σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. 
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Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 
πεξηιακβάλνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ ηα αθφινπζα ππφ α θαη β ζηνηρεία: α) ην Δπξσπατθφ Δληαίν 
Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 
4412/2016 θαη ηε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα 
δηεπθξηλίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη κε ην ΔΔΔ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, 
ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.   

Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα ΔΔΔ, ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην 
κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο σο Παξάξηεκα απηήο.  

Ζ ζπκπιήξσζή ηνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο Promitheus 
ESPDint, πξνζβάζηκνπ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ 
ΔΖΓΖ, ή άιιεο ζρεηηθήο ζπκβαηήο πιαηθφξκαο ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ ΔΔΔ. Οη 
Οηθνλνκηθνί Φνξείο δχλαληαη γηα απηφ ην ζθνπφ λα αμηνπνηήζνπλ ην αληίζηνηρν ειεθηξνληθφ αξρείν 
κε κνξθφηππν XML πνπ απνηειεί επηθνπξηθφ ζηνηρείν ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 

Σν ζπκπιεξσκέλν απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ΔΔΔ, θαζψο θαη ε ηπρφλ ζπλνδεπηηθή απηνχ 
ππεχζπλε δήισζε, ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.4.2.5 ηεο 
παξνχζαο, ζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν ειεθηξνληθφ αξρείν κε κνξθφηππν PDF. 

[Αλαιπηηθέο νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην, ηνλ ηξφπν ρξήζεο θαη ζπκπιήξσζεο 
ειεθηξνληθψλ ΔΔΔ θαη ηεο ρξήζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο Promitheus ESPDint είλαη αλαξηεκέλεο ζε 
ζρεηηθή ζεκαηηθή ελφηεηα ζηε Γηαδηθηπαθή Πχιε (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ.] 

2.4.3.2 Σερληθή Πξνζθνξά 

H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ 
ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ην θεθάιαην “Απαηηήζεηο-Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο” ηνπ 
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ Η ηεο Γηαθήξπμεο, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο 
θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ 
νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, κε βάζε ην θξηηήξην 
αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Παξάξηεκα80 81.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ 
κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ82. 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην 
αλάζεζεο [βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο], φπσο νξίδεηαη θαησηέξσ ή ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV ηεο δηαθήξπμεο.  

                                                           
80

 Άρκρο 94 του ν. 4412/2016, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με τθν παρ. 9 του άρκρου 43 του ν. 4605/2019. 
81

 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςφερομζνων 
υπθρεςιϊν   βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία 
που τυχόν προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ των προσ προμικεια υπθρεςιϊν, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ 
Διακιρυξθσ και τυχόν υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ. 

82
 Βλ. άρκρο 58 του ν. 4412/2016 
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Ζ ηηκή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ δίλεηαη ζπλνιηθά ζε επξψ83. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε 
ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ 
ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο84. 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη 
ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%. 

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 
αλαπξνζαξκφδνληαη. 

Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή 
θαζνξίδεηαη  ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε 
ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή85 ζην 
Μέξνο Α΄ ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ86   

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 
δέθα (10) κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

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

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ 
παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ 
πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. ε πεξίπησζε αηηήκαηνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα 
παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, πνπ απνδέρηεθαλ ηελ 
παξάηαζε, πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ  
γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 
απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά 
πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, 
νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα 
παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ 
πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία 
πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη 
ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 

ε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο 
πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο 

                                                           
83

 Ρρβλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 37 του ν. 4412/2016. Εδϊ κα 
πρζπει να κακορίηεται με ςαφινεια θ ςχετικι μονάδα π.χ.  ανκρωποϊρεσ κ.α. 

84
 Βλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016 

85
 Βλ παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016 
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 Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016 
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ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο87. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ88 

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 
απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία απνθιίλεη απφ απαξάβαηνπο φξνπο πεξί ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ή δελ 
ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα 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. (Απνζθξάγηζε θαη 
αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο 
παξνχζαο,89  

β) ε νπνία πεξηέρεη αηειείο, ειιηπείο, αζαθείο ή ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην ΔΔΔ, εθφζνλ απηέο δελ 
επηδέρνληαη ζπκπιήξσζεο, δηφξζσζεο, απνζαθήληζεο ή δηεπθξίληζεο ή, εθφζνλ επηδέρνληαη, δελ 
έρνπλ απνθαηαζηαζεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα 
ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξ. 3.1.2.1 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο 
πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3.1.2.1 ηεο παξνχζαο θαη ηα άξζξα 102 θαη 103 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,  

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο 
πξνζθνξέο. Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο 
παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 
ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ.  

ζη) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

δ) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  

ε) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ παξάζρεη, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ 
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εμεγήζεηο 
αλαθνξηθά κε ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλεη  ζε απηήλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ηνπ 
θαίλεηαη αζπλήζηζηα ρακειή ζε ζρέζε κε ηηο ππεξεζίεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 88 
ηνπ λ.4412/2016, 

ζ) εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη είλαη αζπλήζηζηα ρακειή δηφηη δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηζρχνπζεο  
ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.4412/2016, 

                                                           
87

  Ρρβλ. άρκρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 
88

 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 
89

 Άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 
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η) ε νπνία παξνπζηάδεη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 
ζχκβαζεο, 

ηα) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο, εθφζνλ απηέο δελ ζεξαπεπηνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα κε ηελ ππνβνιή ή 
ηε ζπκπιήξσζή ηνπο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 102 θαη 
103 ηνπ λ.4412/2016, 

ηβ) εάλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ 
πξνζσξηλφ αλάδνρν, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 
2.2.3 ηεο παξνχζαο ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ 
πνηνηηθήο επηινγήο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4. επ., πεξί θξηηεξίσλ επηινγήο, 

ηγ) εάλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ.4412/2016, 
δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ λ. 4412/2016, είλαη εθ 
πξνζέζεσο απαηειά, ή φηη έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
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3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

Ζ αξκφδηα Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 2.4 ηεο παξνχζαο. 

Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα απνξξίπηνληαη σο κε θαλνληθέο θαη επηζηξέθνληαη 
ρσξίο λα απνζθξαγηζζνχλ. 

Ζ ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 
Γηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 117 παξ. 3 εδ. β΄ ηνπ Ν. 
4412/2016. 

15.2 Σα επηκέξνπο ζηάδηα έρνπλ σο εμήο : 

α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ν 
θάθεινο ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο, θαζψο θαη ν θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο κνλνγξάθνληαη 
δε απφ ην αξκφδην φξγαλν (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ) φια ηα δηθαηνινγεηηθά αλά θχιιν. 

ηελ ζπλέρεηα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε, θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ 
πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ 
απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. 

β) Αθνινχζσο, ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε θαη 
βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά 
ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε θαη ζχκθσλα κε ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Αμηνινγνχληαη κφλν νη 
πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί σο ηερληθά απνδεθηέο θαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο 
δηαθήξπμεο. ηελ ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε φζσλ 
ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη 
γηα ηελ απνδνρή θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ηα θξηηήξηα θαη ηελ 
δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 11 ηεο παξνχζαο. 

γ) Σέινο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζε θιεηζηή ζπλεδξίαζε πξνβαίλεη ζηνλ έιεγρν θαη αμηνιφγεζε 
ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ησλ νπνίσλ ηηο πξνζθνξέο έθξηλε απνδεθηέο θαηά ηα δχν 
πξνεγνχκελα ζηάδηα, θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απφξξηςε ή 
ηελ απνδνρή ηνπο, θαηαγξάθεη ηελ θαηάηαμε θαηά θζίλνπζα θιίκαθα ησλ πξνζθνξψλ βάζεη ηεο 
αλνηγκέλεο ηηκήο πξνζθνξάο (βιέπε ζρεηηθά άξζξν 11 ηεο παξνχζαο) θαη ηελ εηζήγεζή ηεο γηα 
ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. 

Δάλ 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 είθνζη (20) 
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα 
άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016. 

Πξνζσξηλφο αλάδνρνο αλαδεηθλχεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη πξνζθέξεη ηελ πιένλ 
ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο ηηκήο, ήηνη 
εθείλνο ηνπ νπνίνπ ε πξνζθνξά παξνπζηάδεη ηελ κεγαιχηεξε ηηκή Λ (βιέπε θαη άξζξν 11 ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο). 

ε πεξίπησζε πξνζθνξψλ κε ηελ ίδηα ηηκή Λ, ε εηζήγεζε γηα πξνζσξηλφ αλάδνρν γίλεηαη ζηελ 
πξνζθνξά κε ηελ πςειφηεξε βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο, ελψ ζηελ πεξίπησζε πνπ είλαη 
ίδηεο θαη νη βαζκνινγίεο ηερληθψλ πξνζθνξψλ, δηελεξγείηαη θιήξσζε κεηαμχ απηψλ. Ζ θιήξσζε 
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γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ έρνπλ ηελ ίδηα 
βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο, θαη ηα απνηειέζκαηά ηεο θαηαγξάθνληαη ζην σο άλσ πξαθηηθφ. 

Σα σο άλσ βήκαηα α, β θαη γ κπνξνχλ λα θαηαγξαθνχλ θαη ζε έλα εληαίν πξαθηηθφ.  

3.1.1 Δπηθύξσζε απνηειεζκάησλ 

Σα πξαθηηθά (ή ην εληαίν πξαθηηθφ) κε ηα απνηειέζκαηα ησλ ηξηψλ αλσηέξσ ζηαδίσλ 
επηθπξψλνληαη κε κηα απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο 
ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο καδί κε αληίγξαθν ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη 
αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ φισλ ησλ σο άλσ ζηαδίσλ. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί 
έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 20 
ηεο παξνχζαο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή, ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο, δεηά απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο, φηαλ νη πιεξνθνξίεο ή ε ηεθκεξίσζε πνπ πξέπεη λα 
ππνβάιινληαη είλαη ή εκθαλίδνληαη ειιηπείο ή ιαλζαζκέλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ζην 
ΔΔΔ, ή φηαλ ιείπνπλ ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα, λα ππνβάιινπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα 
απνζαθελίδνπλ ή λα νινθιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, εληφο πξνζεζκίαο φρη 
κηθξφηεξεο ησλ δέθα (10) εκεξψλ θαη φρη κεγαιχηεξεο ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή ε απνζαθήληζε δεηείηαη θαη 
γίλεηαη απνδεθηή ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ηξνπνπνηείηαη ε πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
θαη φηη αθνξά ζε ζηνηρεία ή δεδνκέλα, ησλ νπνίσλ είλαη αληηθεηκεληθά εμαθξηβψζηκνο ν 
πξνγελέζηεξνο ραξαθηήξαο ζε ζρέζε κε ην πέξαο ηεο θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο παξαιαβήο 
πξνζθνξψλ. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη΄ αλαινγίαλ θαη γηα ηπρφλ ειιείπνπζεο δειψζεηο, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη βεβαηψλνπλ γεγνλφηα αληηθεηκεληθψο εμαθξηβψζηκα90. 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ91 - Γηθαηνινγεηηθά 
πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή πξφζθιεζε ζηνλ 
πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν») θαη ηνλ θαιεί 
λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ θαη φρη κεγαιχηεξεο ησλ 20 εκεξψλ ζχκθσλα κε 
ην άξζξν 102 « πκπιήξσζε - απνζαθήληζε πιεξνθνξηψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ (Άξζξν 56 παξ. 3 
ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ)» απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα 
απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.2. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία 
γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα 
ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 - 2.2.8  απηήο.  

Δηδηθφηεξα, ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ απνζηέιινληαη 
απφ απηφλ ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF, ζχκθσλα κε ηα εηδηθψο 
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.2.ηεο παξνχζαο. 

Δληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ην αξγφηεξν έσο ηελ ηξίηε 
εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

                                                           
90

     Άρκρο 102 του ν. 4412/2016. Ρρβλ και  ζκκεςθ ςυνεπειϊν ρυκμίςεων επί του ωσ άνω άρκρου 42 ν. 4781/2021  
91

 Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016 
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θαηαθχξσζεο, πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε 
έληππε κνξθή θαη ζε θιεηζηφ θάθειν, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο, ηα ζηνηρεία ηνπ 
Γηαγσληζκνχ θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα 
νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε έληππε κνξθή (σο πξσηφηππα ή αθξηβή αληίγξαθα), 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 2.4.2.592.  

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 
ππεβιήζεθαλ, ε αλαζέηνπζα αξρή θαιεί ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα πξνζθνκίζεη ηα ειιείπνληα 
δηθαηνινγεηηθά ή λα ζπκπιεξψζεη ηα ήδε ππνβιεζέληα ή λα παξάζρεη δηεπθξηλήζεηο, κε ηελ έλλνηα 
ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 
πξφζθιεζεο ζε απηφλ. 

Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεκα πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή, γηα παξάηαζε 
ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, ζπλνδεπφκελν απφ απνδεηθηηθά έγγξαθα πεξί αίηεζεο ρνξήγεζεο 
δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ 
πξνζεζκία ππνβνιήο απηψλ, γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζή ηνπο απφ ηηο αξκφδηεο 
δεκφζηεο αξρέο. Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο κπνξεί λα αμηνπνηεί ηε δπλαηφηεηα απηή ηφζν εληφο ηεο  
αξρηθήο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ φζν θαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ 
πξνζθφκηζε ειιεηπφλησλ ή ηε ζπκπιήξσζε ήδε ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαηά ηελ έλλνηα 
ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, σο αλσηέξσ πξνβιέπεηαη. Ζ παξνχζα ξχζκηζε εθαξκφδεηαη 
αλαιφγσο θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζε 
νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη 
πξηλ απφ ην ζηάδην θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 5 
ηνπ άξζξνπ 79  ηνπ λ. 4412/2016, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο 
δηαθάλεηαο.93 

Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε  
ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή έρνπλ 
ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία , ή  

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

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε 
κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) ή ε 
πιήξσζε κηαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε 
ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 έσο 2.2.8 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,  

ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο 
πξνυπνζέζεηο, ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν 
χκβαζεο (ΔΔΔ) φηη πιεξνί, νη νπνίεο κεηαβνιέο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο κεηαβνιέο έιαβε 
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γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), 
δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ94.  

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη 
έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη: α) δελ 
βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη β) 
πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο 
παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ 
απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε 
δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη αλσηέξσ (παξάγξαθνο 3.1.2.1.) θαη ηε δηαβίβαζή ηνπ 
ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ 
θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.  

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

3.3.1. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ηεο 
εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνία 
ελζσκαηψλεηαη ε απφθαζε έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ θαηάηαμεο ησλ πξνζθεξφλησλ θαη αλάδεημεο 
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, ζε ζπλέρεηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο, εθηφο απφ φζνπο απνθιείζηεθαλ νξηζηηθά, ηδίσο δπλάκεη ηεο παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016, ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά 
νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 360 έσο 372 ηνπ 
λ. 4412/2016, καδί κε αληίγξαθν ησλ πξαθηηθψλ θαηάηαμεο ησλ πξνζθεξφλησλ θαη αλάδεημεο 
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. 

Μεηά ηελ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο νη πξνζθέξνληεο ιακβάλνπλ 
γλψζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζηεθαλ, ηεο θαηάηαμεο ησλ πξνζθνξψλ θαη 
ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, κε ελέξγεηεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο95. Καηά 
ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ρσξεί έλζηαζε ζχκθσλα κε ην Άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016 
ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο. Γελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε άιιεο δηνηθεηηθήο 
πξνζθπγήο θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο.96 

3.3.2. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαζίζηαηαη νξηζηηθή, εθφζνλ ζπληξέμνπλ νη αθφινπζεο 
πξνυπνζέζεηο ζσξεπηηθά: 

α) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ δελ έρνπλ 
απνθιεηζηεί νξηζηηθά,  
β) παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο έλζηαζεο ζχκθσλα κε ην Άξζξν 127 ηνπ 
Ν.4412/2016.  
γ) ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο, ππνβάιιεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη θαη έπεηηα απφ ζρεηηθή 
πξφζθιεζε, ππεχζπλε δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 79Α ηνπ 
λ. 4412/2016, ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη, δελ έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο κεηαβνιέο 
θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ λ. 4412/2016 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ 
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 Άρκρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 44 του ν. 4782/2021. 
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ειέγρνπ. Ζ ππεχζπλε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη κλεκνλεχεηαη ζην 
ζπκθσλεηηθφ. Δθφζνλ δεισζνχλ νςηγελείο κεηαβνιέο, ε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ, ε νπνία εηζεγείηαη πξνο ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν. 
Μεηά απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ 
αλάδνρν, λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία δεθαπέληε (15) 
εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη ζπλαθζείζα 
κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζηνλ αλάδνρν.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα 
ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, κε ηελ επηθχιαμε αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη 
έθπησηνο, θαη αθνινπζείηαη ε ίδηα, σο άλσ δηαδηθαζία, γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  
ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο δελ πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο 
καηαηψλεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.5 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. ηελ πεξίπησζε απηή,  ε 
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα αλαδεηήζεη απνδεκίσζε, ηδίσο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 197 θαη 198 
ΑΚ.97 

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ απεπζχλεη ηελ εηδηθή πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο 
απφθαζεο θαηαθχξσζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο χπαξμεο επηηαθηηθνχ ιφγνπ δεκφζηνπ 
ζπκθέξνληνο ή αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα απέρεη απφ ηελ 
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ρσξίο λα εθπέζεη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, θαζψο θαη λα 
αλαδεηήζεη απνδεκίσζε ηδίσο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 197 θαη 198 ΑΚ.98 

3.4 Δλζηάζεηο (Άξζξν 127 ηνπ Ν.4412/2016) 

ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε πξνζεζκία 
άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ 
ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα ή απφ ηε ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο 
θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ 
ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο 
ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. ηελ 
πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο, ε Αξρή απνθαζίδεη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Με ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ 
πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 

Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ Ν.4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ 
άπξαθηε πάξνδν ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο 
άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ 
Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν 
παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο Αλαζέηνπζαο 
Αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. Καηά 
ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο έλζηαζεο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο.  πνηνο 
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 Άρκρο 105 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 45 του ν. 4782/2021. 
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 Άρκρο 105 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 45 του ν. 4782/2021. 
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έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο θαη ηελ αθχξσζε ηεο πξάμεο ή 
ηεο παξάιεηςεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ εθδίδεηαη ή ζπληειείηαη επί ηεο έλζηαζεο ηνπ 
παξφληνο άξζξνπ, ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ ηεο έδξαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, θαηά ηα 
νξηδφκελα ζην π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

Ζ άζθεζε ηεο έλζηαζεο ηνπ παξφληνο άξζξνπ απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ ελδίθσλ 
βνεζεκάησλ ηεο παξνχζεο παξαγξάθνπ. Πέξαλ απφ ηελ ελδηθνθαλή απηή πξνζθπγή δελ ρσξεί 
θακία άιιε ηπρφλ πξνβιεπφκελε απφ γεληθή δηάηαμε ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ή εηδηθή πξνζθπγή 
λνκηκφηεηαο. 

Σν παξάβνιν γηα ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο θαη ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο ππνινγίδεηαη 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην δεχηεξν εδάθ. ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κε εηδηθά αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κεηά απφ γλψκε ηνπ 
αξκνδίνπ νξγάλνπ, καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

α) εθφζνλ ε δηαδηθαζία απέβε άγνλε είηε ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο 
φισλ ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ή απνθιεηζκνχ φισλ ησλ πξνζθεξφλησλ ή ζπκκεηερφλησλ, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο βηβιίνπ θαη ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή 

β) ζηελ πεξίπησζε ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 105, πεξί θαηαθχξσζεο θαη 
ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

2. Μαηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο κπνξεί λα ιάβεη ρψξα κε εηδηθψο 
αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ζηηο 
αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο κε ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηεο 
παξ. 3, 

β) αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο άιιαμαλ 
νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 
ή ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν, 

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

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

ε) ζηελ πεξίπησζε ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 97, πεξί ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξψλ, 

ζη) γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, φπσο ηδίσο, δεκφζηαο πγείαο ή 
πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

3. Αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ε 
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκνδίνπ 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. 

4. ηαλ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξ. 1 θαη 2, ε 
αλαζέηνπζα αξρή αθπξψλεη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο γηα νιφθιεξν ην 
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αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ή, αλ νη ιφγνη απηνί ζπλδένληαη κε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο, γηα ην ελ ιφγσ 
ηκήκα, εθφζνλ επηηξέπεηαη ε θαηάζεζε ηέηνησλ πξνζθνξψλ. 

5. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δηαηεξεί, επίζεο, ην δηθαίσκα, λα απνθαζίζεη, παξάιιεια κε ηε καηαίσζε 
ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζχκβαζεο, θαη ηελ επαλάιεςε νπνηαζδήπνηε θάζεο ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο, κε αληηθαηάζηαζε ή κε ησλ φξσλ ηεο ή ηελ πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία ησλ άξζξσλ 29, 
πεξί αληαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο κε δηαπξαγκάηεπζε, ή 32, πεξί πξνζθπγήο ζηε δηαδηθαζία κε 
δηαπξαγκάηεπζε ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, εθφζνλ, ζηελ ηειεπηαία απηήλ πεξίπησζε, 
πιεξνχληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ησλ άξζξσλ απηψλ. 

6. Δηδηθά γηα ηελ πεξ. δ` ηεο παξ. 2 γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 
έξγνπ, απαηηείηαη γλψκε ηνπ Σερληθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Τπνπξγείνπ ζην νπνίν ππάγεηαη ή απφ ην 
νπνίν επνπηεχεηαη ε αλαζέηνπζα αξρή ή ηνπ ηερληθνχ ζπκβνπιίνπ ηεο νηθείαο πεξηθέξεηαο, φηαλ 
ζην νηθείν Τπνπξγείν δελ πθίζηαηαη ηερληθφ ζπκβνχιην θαη φηαλ αλαζέηνπζεο αξρέο είλαη 
νξγαληζκνί ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο α` θαη β` βαζκνχ ή ελψζεηο ή λνκηθά πξφζσπα ησλ 
νξγαληζκψλ απηψλ. 

7. ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ θαη ζε πεξίπησζε εθαξκνγήο ηνπ άξζξνπ 50, πεξί δεκφζησλ 
ζπκβάζεσλ έξγσλ κε αμηνιφγεζε κειέηεο, θαη καηαίσζεο ηεο δηαδηθαζίαο, δπλάκεη ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα εμαγνξάζεη ηηο κειέηεο ησλ ηερληθψλ ιχζεσλ πνπ θξίλεη 
ηθαλνπνηεηηθέο θαη λα πξνβεί ζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο έξγνπ βάζεη ησλ κειεηψλ 
απηψλ. Ζ δπλαηφηεηα απηή πξέπεη λα αλαθέξεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ αξρηθή 
δηαδηθαζία. 
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4. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

4.1 Δγγπήζεηο   

Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο. 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο 
εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ή ηνπ ηκήκαηνο απηήο, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 
δηθαηψκαηα πξναίξεζεο  θαη ε νπνία θαηαηίζεηαη κέρξη θαη ηελ  ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. Ζ 
εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ 
ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016 ζηνηρεία, πιελ απηνχ ηεο πεξ. ε 
(βι. ηελ παξάγξαθν 2.1.5. ηεο παξνχζαο), θαη, επηπιένλ, ηνλ ηίηιν θαη ηνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο είλαη γλσζηφο. Σν πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ην 
ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V ηεο Γηαθήξπμεο  θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 
72 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή 
φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ.  

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη 
αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαζέζεη κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο 
ηξνπνπνηεκέλεο ζχκβαζεο, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο 
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά απφ ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 
παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη 
παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξνρή, ε επηζηξνθή ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο γίλεηαη 
κεηά απφ ηελ αληηκεηψπηζε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ 
εθπξφζεζκνπ.  

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 Αζηηθφο Κψδηθαο.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην 
ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α΄. 

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη 
βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο 
αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

4.3.2. Ο αλάδνρνο δεζκεχεηαη φηη:  
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α) ζε φια ηα ζηάδηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο ζχκβαζεο δελ ελήξγεζε αζέκηηα, παξάλνκα ή 
θαηαρξεζηηθά θαη φηη ζα εμαθνινπζήζεη λα κελ ελεξγεί θαη` απηφλ ηνλ ηξφπν θαηά ην ζηάδην 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,  

β) φηη ζα δειψζεη ακειιεηί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, απφ ηε ζηηγκή πνπ ιάβεη γλψζε, νπνηαδήπνηε 
θαηάζηαζε (αθφκε θαη ελδερφκελε) ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ (πξνζσπηθψλ, νηθνγελεηαθψλ, 
νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ ή άιισλ θνηλψλ ζπκθεξφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη 
αληηθξνπφκελσλ επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ) κεηαμχ ησλ λνκίκσλ ή εμνπζηνδνηεκέλσλ 
εθπξνζψπσλ ηνπ θαζψο θαη ππαιιήισλ ή ζπλεξγαηψλ ηνπο νπνίνπο απαζρνιεί ζηελ εθηέιεζε 
ηεο ζχκβαζεο (π.ρ. κε ζχκβαζε ππεξγνιαβίαο) θαη κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο πνπ εκπιέθνληαη θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ζηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή/θαη 
κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ έθβαζε θαη ηηο απνθάζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πεξί ηελ εθηέιεζή 
ηεο, νπνηεδήπνηε θαη εάλ ε θαηάζηαζε απηή πξνθχςεη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο99.  

Οη ππνρξεψζεηο θαη νη απαγνξεχζεηο ηεο ξήηξαο απηήο ηζρχνπλ, αλ ν αλάδνρνο είλαη έλσζε, γηα 
φια ηα κέιε ηεο έλσζεο, θαζψο θαη γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί. ην ζπκθσλεηηθφ 
πεξηιακβάλεηαη ζρεηηθή δεζκεπηηθή δήισζε ηφζν ηνπ αλαδφρνπ φζν θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ.  

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ 
αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ 
επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  

4.4.2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ 
ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε 
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 
θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο 
απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο 
ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά 
ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο.100. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ 
κε ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο 
δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ 
ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα 
γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία. 

4.4.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 
ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο 
παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν 
αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά  
ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, 
πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, 
δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ 
ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.  

                                                           
99

 Ρρβλ άρκρο 24 του ν. 4412/2016 
100

 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 
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ηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ηελ 
αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 
4412/2016.  

4.4.4. (δεν αθοπά)  101 

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο102  

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 
4412/2016, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο θαζ’χιελ αξκφδηαο ππεξεζίαο, ήηνη ηεο ΔΤΓ ΠΔΠ-
ΓΤΣ.ΔΛΛΑΓΑ103 

Μεηά ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο ιφγσ ηεο έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 203 ηνπ λ. 
4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.2. ηεο παξνχζαο, φπσο θαη ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο γηα φινπο 
ιφγνπο ηεο παξαγξάθνπ 4.6, πιελ απηνχ ηεο πεξ. (α), ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα 
πξνζθαιέζεη ηνλ/ηνπο επφκελν/νπο, θαηά ζεηξά θαηάηαμεο νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη-νπλ 
ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο θαη λα ηνπ/ηνπο πξνηείλεη λα 
αλαιάβεη/νπλ ην αλεθηέιεζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο 
θαη ζε ηίκεκα πνπ δελ ζα ππεξβαίλεη ηελ πξνζθνξά πνπ είρε ππνβάιεη ν έθπησηνο (ξήηξα 
ππνθαηάζηαζεο)104. Ζ ζχκβαζε ζπλάπηεηαη, εθφζνλ εληφο ηεο ηεζείζαο πξνζεζκίαο πεξηέιζεη 
ζηελ αλαζέηνπζα αξρή έγγξαθε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηεο. Ζ άπξαθηε πάξνδνο ηεο 
πξνζεζκίαο ζεσξείηαη σο απφξξηςε ηεο πξφηαζεο. Αλ απηφο δελ δερζεί ηελ πξφηαζε ζχλαςεο 
ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ επφκελν ππνςήθην θαηά ζεηξά θαηάηαμεο, 
αθνινπζψληαο θαηά ηα ινηπά ηελ ίδηα δηαδηθαζία. 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο105  

4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 
θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ 
λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο 
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ 
ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

                                                           
101

 Οι Α.Α. μποροφν να προβλζπουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ότι, κατόπιν αιτιματοσ του υπεργολάβου και, εφόςον θ φφςθ 
τθσ ςφμβαςθσ το επιτρζπει, θ ανακζτουςα αρχι καταβάλλει απευκείασ ςτον υπεργολάβο τθν αμοιβι του για τθν εκτζλεςθ 
υπθρεςίασ, δυνάμει ςφμβαςθσ υπεργολαβίασ με τον ανάδοχο. Στθν περίπτωςθ αυτι, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
κακορίηονται τα ειδικότερα μζτρα ι οι μθχανιςμοί που επιτρζπουν ςτον κφριο ανάδοχο να εγείρει αντιρριςεισ ωσ προσ 
αδικαιολόγθτεσ πλθρωμζσ, κακϊσ και οι ρυκμίςεισ που αφοροφν αυτόν τον τρόπο πλθρωμισ. Στθν περίπτωςθ αυτι δεν 
αίρεται θ ευκφνθ του κφριου αναδόχου. Θ παρ. 3 ςυμπλθρϊνεται αναλόγωσ, εάν θ Α.Α. προβλζψει τθν απευκείασ πλθρωμι 
του υπεργολάβου, άλλωσ διαγράφεται.  

102
  Ρρβλ. άρκρο 132 του ν. 4412/2016 

103
 Άρκρο 216 παρ. 1 του ν. 4412/2016 

104
 Ρρβλ. άρκρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016. Ρρβλ. επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο 

«Τροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. ςθμείο Ι, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).    
105

 Ρρβλ.  Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 
ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη 
αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 

δ) ν αλάδνρνο θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, γηα έλα απφ ηα 
αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο, 

ε) ν αλάδνρνο πησρεχζεη ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ ή αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
εμπγίαλζεο θαη δελ ηεξεί ηνπο φξνπο απηήο ή εάλ βξεζεί ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε, 
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ 
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αλάδνρνο ν 
νπνίνο ζα βξεζεί ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή απνδεηθλχεη 
φηη είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα 
κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο. 

ζη) ν αλάδνρνο παξαβεί απνδεδεηγκέλα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ δέζκεπζε 
αθεξαηφηεηαο ηεο παξ. 4.3.2. ηεο παξνχζαο. 
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5. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο106  

5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πην θάησ ηξφπν (4 ηζφπνζεο δφζεηο):  

 Α΄ δόζε: Σν 25% ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ηεο χκβαζεο ζα θαηαβιεζεί κε ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ Α΄ ζηαδίνπ ηνπ έξγνπ θαη ηελ παξαιαβή ηνπ αληίζηνηρνπ παξαδνηένπ , 
φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Η ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.  

 Β΄ δόζε: Σν 25% ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ηεο χκβαζεο ζα θαηαβιεζεί κε ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ Β΄ ζηαδίνπ ηνπ έξγνπ θαη ηελ παξαιαβή ηνπ αληίζηνηρνπ παξαδνηένπ, 
φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Η ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.  

 Γ΄ δόζε: Σν 25% ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ηεο χκβαζεο ζα θαηαβιεζεί κε ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ Γ΄ ζηαδίνπ ηνπ έξγνπ θαη ηελ παξαιαβή ηνπ αληίζηνηρνπ παξαδνηένπ, 
φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Η ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 

 Γ΄ δόζε: Σν 25% ηνπ ζπλνιηθνχ ηηκήκαηνο ηεο χκβαζεο ζα θαηαβιεζεί κε ηελ 
νινθιήξσζε ηνπ Γ΄ ζηαδίνπ ηνπ έξγνπ θαη ηελ παξαιαβή ηνπ αληίζηνηρνπ παξαδνηένπ, 
φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Η ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο.  

Ζ θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά, ζε δφζεηο, κεηά απφ ηελ 
νινθιήξσζε θάζε θάζεο πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ, φπσο απηέο εκθαλίδνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα 
θαη αλαιπηηθφηεξα ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ-Η ηεο παξνχζαο, ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο έθζεζεο 
πεπξαγκέλσλ θαη ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ θάζε ζηαδίνπ (Α, Β, Γ, θαη Γ). 

ηάδηα πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ Πνζνζηφ % επί ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο 
χκβαζεο κε ΦΠΑ  

Α’ ζηάδην  25 

Β’ ζηάδην  25 

Γ’ ζηάδην  25 

Γ’ ζηάδην  25 

ύλνιν  100 

 

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ 
θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 
4412/2016107, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ Ν. 4782/2021 θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ 
πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  

                                                           
106

 Για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ των οποίων θ εκτιμϊμενθ αξία, εκτόσ Φ.Ρ.Α., είναι ίςθ προσ ι ανϊτερθ από τα κατϊτατα όρια 
του άρκρου 5 του ν. 4412/2016 οι ανακζτουςεσ αρχζσ υποχρεοφνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάηονται θλεκτρονικά 
τιμολόγια που είναι ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν τιμολογίων, όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν 
περίπτωςθ 12 του άρκρου 149 του ν. 4601/2019 (Αϋ44) και των, κατϋεξουςιοδότθςθ του άρκρου 154 του νόμου αυτοφ, 
κανονιςτικϊν αποφάςεων 

107
 Άρκρο 200 παρ.  5 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 102 του ν. 4782/2021.  
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5.1.2. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα 
κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ 
ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο 
αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α) Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ 
ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ108  

β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηεο αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ, ε νπνία 
ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. 
Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 
ηνπ λ. 4412/2016109. 

γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ 
ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο 
Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016)110 . 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη 
ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%. 

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ 
εηζνδήκαηνο.  

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη 
ππνρξεσηηθά έθπησηνο111 απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ:   

α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 105 πεξί θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο 

β) ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε 
ή/θαη δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζρεηηθέο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηε 
ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, εληφο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) εθφζνλ δελ παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο ή δελ ππνβάιεη ηα παξαδνηέα ή δελ πξνβεί ζηελ 
αληηθαηάζηαζή ηνπο κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, 
ζχκθσλα κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 217 πεξί δηάξθεηαο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζίαο 
θαη ηελ παξάγξαθν 6.3 ηεο παξνχζαο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ. 

ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ηε ζχκβαζε θαηά ηελ σο άλσ 
πεξίπησζε (γ), ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε νπνία κλεκνλεχεη 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ λ. 4412/2016  θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ 
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 Άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011. 
109

 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 
εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ των Υπουργϊν Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ 
και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

110
  Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ 

παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ 
και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”. 

111
 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 103 του ν. 4782/2021 
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ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί, κέζα ζε 
πξνζεζκία πνπ ζα νξίζεη ε Α.Α. κε ζρεηηθή πξφζθιεζε, αλάινγα κε ηηο πεξηζηάζεηο. Ζ ηαζζφκελε 
πξνζεζκία πξέπεη λα είλαη εχινγε θαη αλάινγε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη πάλησο φρη 
κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε πξνζεζκία, πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε, παξέιζεη, 
ρσξίο ν αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) 
εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο. 

Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ 
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν 
ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά νη παξαθάησ 
θπξψζεηο: 

νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο . 

Δπηπιένλ, ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ κπνξεί λα επηβιεζεί θαη πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ απφ ην 
ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ 
λ. 4412/2016, θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74, πεξί απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο. Ζ θχξσζε ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ δχλαηαη λα επηβιεζεί κεηά 
ηελ έθδνζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ π.δ. 

5.2.2.  Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο 
ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο 
βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο112.  
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 ην 50% ηεο δηάξθεηαο θάζε ηκεκαηηθήο 
πξνζεζκίαο (πξνζεζκία θάζε θάζεο) ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ πξνζεζκηψλ ηεο 
αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο,  επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηνπ ζπλφινπ 
΄ή θάζε θάζεο ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ επί ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

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

Σν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ.  
Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ 
αλάδνρν έθπησην. 
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  Άρκρο 218 του ν.4412/2016  
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5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ113   

Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ 
φξσλ ησλ άξζξσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 6.2. (Γηάξθεηα 
ζχκβαζεο), 6.4. (Απφξξηςε παξαδνηέσλ – αληηθαηάζηαζε), θαζψο θαη θαη΄ εθαξκνγή ησλ 
ζπκβαηηθψλ φξσλ, λα αζθήζεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα 
πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 
θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο 
πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην αξκνδίσο 
απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο 
πεξίπησζεο δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221   λ.4412/2016 νξγάλνπ, εληφο πξνζεζκίαο 
ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο ζεσξείηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζείζα. Καηά ηεο 
απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο νπνηαζδήπνηε θχζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Αλ 
θαηά ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα ε πξνζθπγή ή αλ 
απνξξηθζεί απηή απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ 
αζθεζεί εκπξφζεζκα πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο κέρξη απηή λα 
νξηζηηθνπνηεζεί. 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ 
ζπλάπηνληαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή 
αγσγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία εθηειείηαη εθάζηε ζχκβαζε, θαηά ηα 
εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 έσο θαη 6 ηνπ άξζξνπ 205Α ηνπ λ. 4412/2016114. Πξηλ απφ ηελ 
άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά ε ηήξεζε ηεο 
ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 205 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 
5.3 ηεο παξνχζαο, δηαθνξεηηθά ε πξνζθπγή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Αλ ν αλάδνρνο ηεο 
ζχκβαζεο είλαη θνηλνπξαμία, ε πξνζθπγή αζθείηαη είηε απφ ηελ ίδηα είηε απφ φια ηα κέιε ηεο. Γελ 
απαηηείηαη ε ηήξεζε ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο αλ αζθείηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν αγσγή, ζην 
δηθφγξαθν ηεο νπνίαο δελ ζσξεχεηαη αίηεκα αθχξσζεο ή ηξνπνπνίεζεο δηνηθεηηθήο πξάμεο ή 
παξάιεηςεο. 
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 Άρκρο 205 του ν. 4412/2016. Για τθν εξζταςθ των προβλεπόμενων προςφυγϊν, ςυγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, 
τριμελζσ ι πενταμελζσ), τα μζλθ του οποίου είναι διαφορετικά από τα μζλθ του γνωμοδοτικοφ οργάνου που είναι αρμόδιο 
για τα υπόλοιπα κζματα που ανακφπτουν κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ. 

114
   Άρκρο 205Α του ν. 4412/2016 
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6. ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ  

6.1  Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο  

6.1.1. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγεζεί απφ 
ηελ Δπηηξνπή Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπ 
- ηξνθπιηάο & Κππαξηζζηαθνχ Κφιπνπ,115 ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη ζην αξκφδην απνθαηλφκελν 
φξγαλν πνπ είλαη ην Γηνηθεηηθό πκβνύιην ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ 
αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο 
άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε 
ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016.  

6.1.2. Ζ αξκφδηα ππεξεζία κπνξεί, κε απφθαζή ηεο λα νξίδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 
ζχκβαζεο σο επφπηε κε θαζήθνληα εηζεγεηή ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο. Με ηελ ίδηα απφθαζε 
δχλαληαη λα νξίδνληαη θαη άιινη ππάιιεινη ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ή ησλ εμππεξεηνχκελσλ απφ 
ηελ ζχκβαζε θνξέσλ, ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεληαη επηκέξνπο θαζήθνληα γηα ηελ παξαθνινχζεζε 
ηεο ζχκβαζεο. ε απηή ηελ πεξίπησζε ν επφπηεο ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο. Σα θαζήθνληα ηνπ 
επφπηε είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη 
ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Με εηζήγεζε ηνπ 
επφπηε ε ππεξεζία πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε κπνξεί λα απεπζχλεη έγγξαθα κε νδεγίεο θαη εληνιέο 
πξνο ηνλ αλάδνρν πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

6.2  Γηάξθεηα ζύκβαζεο116  

6.2.1. Ζ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο νξίδεηαη ελδεηθηηθά έσο είθνζη έμη (26) κήλεο, κε εκεξνκελία 
έλαξμεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο. ε θάζε πεξίπησζε, ν ρξφλνο ηεο 
ζχκβαζεο δελ κπνξεί λα είλαη πέξαλ απφ ηηο 31/10/2023.   

Γηα ηα επηκέξνπο ζηάδηα παξνρήο ππεξεζηψλ ή ππνβνιήο ησλ παξαδνηέσλ νξίδνληαη ηκεκαηηθέο 
/ελδηάκεζεο πξνζεζκίεο, νη αλαθεξφκελεο ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ I ηεο παξνχζαο, σο εμήο:  

ΣΑΓΗΟ Α΄: Απφ ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο ζχκβαζεο (ελδεηθηηθά έσο 8 κήλεο), θαη πάλησο φρη 
πέξαλ ηεο 30εο Απξηιίνπ 2022. Δληφο ηνπ ρξφλνπ απηνχ πξέπεη λα ππνβιεζεί ην αληίζηνηρν 
ελδηάκεζν παξαδνηέν.  
ΣΑΓΗΟ Β΄: Γηάξθεηα 6 κελψλ απφ ην ηέινο ηνπ Β΄ ηαδίνπ, θαη πάλησο φρη πέξαλ ηεο 31εο 
Οθησβξίνπ 2022. Δληφο ηνπ ρξφλνπ απηνχ πξέπεη λα ππνβιεζεί ην αληίζηνηρν ελδηάκεζν 
παξαδνηέν.  
ΣΑΓΗΟ Γ΄: Γηάξθεηα 6 κελψλ απφ ην ηέινο ηνπ Γ΄ ηαδίνπ, θαη πάλησο φρη πέξαλ ηεο 30εο 
Απξηιίνπ 2023. Δληφο ηνπ ρξφλνπ απηνχ πξέπεη λα ππνβιεζεί ην αληίζηνηρν ελδηάκεζν 
παξαδνηέν.  
ΣΑΓΗΟ Γ΄: Γηάξθεηα 6 κελψλ απφ ην ηέινο ηνπ Γ΄ ηαδίνπ, θαη πάλησο φρη πέξαλ ηεο 31εο 
Οθησβξίνπ 2023. Δληφο ηνπ ρξφλνπ απηνχ πξέπεη λα ππνβιεζεί ην ηειηθφ παξαδνηέν ην έξγνπ. 
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Ζ παξνρή ησλ επηκέξνπο εξγαζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν είλαη δπλαηφ λα κεηαβάιιεηαη ρξνληθά, κεηά 
απφ θνηλή ζπκθσλία θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δε κεηαβάιιεηαη ην ζπλνιηθφ ρξνλνδηάγξακκα 
ηνπ Έξγνπ. 

6.2.2. Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε 
απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κέρξη ην 50% απηήο, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ 
πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο 
πεξηπηψζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ117. Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα 
αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο, ν 
αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο118 Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ 
κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ 
ρνξεγήζεθε επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 
4412/2016 θαη ην άξζξν 5.2.2 ηεο παξνχζαο. 

6.3  Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 119 

6.3.1 Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο 
πνπ ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 θαη ηελ πεξ. δ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ 
λ. 4412/2016, θαηά ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ηεο παξνχζαο.  

6.3.2 Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη  εθπξφζσπνο ηνπ αλαδφρνπ. Μεηά 
ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε επηηξνπή παξαιαβήο: α) είηε παξαιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο 
ππεξεζίεο ή παξαδνηέα, εθφζνλ θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο έγθξηζε ή 
απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, β) είηε εηζεγείηαη γηα ηελ παξαιαβή κε παξαηεξήζεηο ή ηελ 
απφξξηςε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4. 
Σα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη ζε ηκεκαηηθέο παξαιαβέο.  

6.3.3 Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή ηα παξαδνηέα δελ 
αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν πξνζσξηλήο 
παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη 
γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο 
αλάγθεο.  

6.3.4 Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ νξίδνληαη ηα αθφινπζα:  

α) ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη, δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε 
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα 
πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ 
απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν 
νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε.  

                                                           
117

 Θ ωσ άνω περίπτωςθ φαίνεται να αφορά παράταςθ χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, άλλωσ 
τυχόν παράταςθ -τροποποίθςθ υπόκειται ςτισ προχποκζςεισ και τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016. 
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 Ρρβλ. άρκρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 
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  Άρκρο 219 του ν.4412/2016 
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β) Αλ δηαπηζησζεί φηη επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ απνξξίπηνληαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή ηα παξαδνηέα, κε ηελ 
επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 220.  

6.3.5 Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνβνιήο ηνπ παξαδνηένπ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη δελ έρεη εθδνζεί πξσηφθνιιν 
παξαιαβήο ηεο παξαγξάθνπ 2 ή πξσηφθνιιν κε παξαηεξήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3, ζεσξείηαη φηη 
ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα.  

6.3.6 Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ 
αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ 
ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα 
ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 6.3.1. Ζ παξαπάλσ 
επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ 
ζχκβαζε θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο 
εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε 
ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ έγηλε απφ ηελ 
αξρηθή επηηξνπή παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 

6.4  Απόξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε120  

ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή /θαη 
παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κπνξεί 
λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη 
ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε 
απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε 
πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο 
ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε αλάδνρνο ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.2.2 ηεο παξνχζαο, ιφγσ εθπξφζεζκεο 
παξάδνζεο. 

Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα 
ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα, θεξχζζεηαη έθπησηνο 
θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

6.5  Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο121  

Γελ επηηξέπεηαη ε αλαπξνζαξκνγή ησλ ηηκψλ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ή ηελ ρξνληθή 
παξάηαζε απηήο. 
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 Άρκρο 220 του ν. 4412/2016. 
121

 Άρκρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016. 
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Ο Πξόεδξνο θαη λόκηκνο εθπξόζσπνο ηνπ 
Φνξέα Γηαρείξηζεο Τγξνηόπσλ Κνηπρίνπ - ηξνθπιηάο & Κππαξηζζηαθνύ Κόιπνπ 

 
 
 
 

Γξ. Νηθόιανο Καξαβάο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο  

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΦΤΗΚΟΤ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟΤ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΣΖ 
ΤΜΒΑΖ  

πλνπηηθή Πεξηγξαθή ησλ ππεξεζηώλ θαη ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο Α.Α. 

Ο Φνξέα Γηαρείξηζεο Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπ ηξνθπιηάο, ηδξχζεθε κε βάζε ηνλ Ν. 2742/7-10-1999 

(ΦΔΚ 207) – «Υσξνηαμηθφο ρεδηαζκφο & Αεηθφξνο Αλάπηπμε θαη άιιεο δηαηάμεηο, ζε ζπλδπαζκφ 

κε ην άξζξν 15 απηνχ (Φνξείο Γηαρείξηζεο), ηνπ θεθαιαίνπ Δ’ (Γηνίθεζε & Γηαρείξηζε 

Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ) θαζψο θαη ηνπ Ν. 3044/27-08-2002 (ΦΔΚ 197) φπνπ κέζσ ηνπ 

άξζξνπ 13 πξνζηίζεληαη ε παξάγξαθνη 10,11,12 θαη 13 (ζπκπιεξψλνληαο ην άξζξν 15 ηνπ 

αξρηθνχ Ν. 2742/7-10-1999 ΦΔΚ 207). 

χκθσλα κε ην λέν λφκν Ν. 4519/2018 «Φνξείο Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ θαη 

άιιεο δηαηάμεηο» (ΦΔΚ 25/Α΄/20-2-2018), ηδξχνληαη νρηψ (8) επηπιένλ ΦΓΠΠ (ζπλνιηθά πιένλ 36 

ΦΓΠΠ), ελψ δηεπξχλνληαη ηα φξηα ησλ πεξηνρψλ αξκνδηφηεηαο ησλ ήδε πθηζηάκελσλ ΦΓΠΠ, έηζη 

ψζηε φιεο νη πεξηνρέο ηνπ Γηθηχνπ Natura 2000 ηεο ρψξαο λα εληαρζνχλ ζηελ επνπηεία ησλ 

ΦΓΠΠ. Βάζεη ηνπ άξζξνπ 1, νη Φνξείο Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ (ΦΓΠΠ) είλαη ηα 

λνκηθά πξφζσπα ηδησηηθνχ δηθαίνπ (Ν.Π.Η.Γ.) θαη Φνξείο Γεληθήο Κπβέξλεζεο, πνπ έρνπλ σο 

ζθνπφ ηε δηνίθεζε θαη δηαρείξηζε ησλ πεξηνρψλ, ζηνηρείσλ θαη ζπλφισλ ηεο θχζεο θαη ηνπ ηνπίνπ 

ησλ άξζξσλ 18, 19 θαη 21 ηνπ Ν. 1650/1986 (Α’ 160), φπσο έρνπλ αληηθαηαζηαζεί κε ηα άξζξα 4, 5 

θαη 6 ηνπ Ν. 3937/2011 (Α’ 60), ζχκθσλα κε ην άξζξν 4 ηνπ Ν. 4519/2018. Οη ΦΓΠΠ είλαη 

θνηλσθειή Ν.Π.Η.Γ. θαη δελ έρνπλ θεξδνζθνπηθφ ραξαθηήξα. Οη ΦΓΠΠ επνπηεχνληαη απφ ηνλ 

Τπνπξγφ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο. ην άξζξν 43, παξ. 2 ηνπ Ν. 4685/2020 (ΦΔΚ Α’ 92/07-

05-2020), "...ηα Νομικά Ππόζυπα Ιδιυηικού Γικαίος <Φοπείρ Γιασείπιζηρ Πποζηαηεςόμενυν 

Πεπιοσών> εξακολοςθούν να αζκούν ηιρ απμοδιόηηηερ ηος Ν. 4519/2018 (Α' 25)". Μεηαμχ ησλ 

πεξηνρψλ ησλ άξζξσλ 18, 19 θαη 21 ηνπ Ν. 1650/1986 (Α’ 160), φπσο έρνπλ ηξνπνπνηεζεί θαη 

ηζρχνπλ (Ν. 3937/2011, Ν. 4685/2020), πεξηιακβάλνληαη νη Πεξηνρέο Απφιπηεο Πξνζηαζίαο ηεο 

Φχζεο, νη Πεξηνρέο Πξνζηαζίαο ηεο Φχζεο θαη νη Πεξηνρέο Πξνζηαζίαο Οηθνηφπσλ θαη Δηδψλ 

(Δηδηθέο Εψλεο Γηαηήξεζεο-ΔΕΓ, Εψλεο Δηδηθήο Πξνζηαζίαο-ΕΔΠ θαη Καηαθχγηα Άγξηαο Εσήο-

ΚΑΕ). 

Ο Φνξέαο Γηαρείξηζεο Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπ - ηξνθπιηάο κεηνλνκάζηεθε ζε Φνξέα Γηαρείξηζεο 

Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπ – ηξνθπιηάο θαη Κππαξηζζηαθνχ Κφιπνπ (ΦΓΤΚ &ΚΚ), κε έδξα ηνλ 

Λάππα ηεο Π. Δ. Αραΐαο  ζχκθσλα κε ην (Άξζξν 2, παξ. 3,  πεξ. ηβ) ηνπ Ν.4519/2018 «Φνξείο 

Γηαρείξηζεο Πξνζηαηεπφκελσλ Πεξηνρψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο». Ζ ρσξηθή αξκνδηφηεηα ηνπ 

πεξηιακβάλεη ηελ πθηζηάκελε πεξηνρή επζχλεο ηνπ θαη εηδηθφηεξα ην ζχλνιν ησλ Εσλψλ ηνπ 

Δζληθνχ Πάξθνπ Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπ – ηξνθπιηάο θαη ηεο Εψλεο Β (φπσο νξηδφηαλ ζηελ ππ’ 

αξηζ. 12365/2009 ΚΤΑ ΦΔΚ 159/Γ/29.04.2009) θαη επεθηείλεηαη ζηηο αθφινπζεο πεξηνρέο ηνπ 

δηθηχνπ Natura 2000 κε θσδηθνχο: GR2330002 «Οξνπέδην Φνιφεο», GR2330003 «Δθβνιέο 
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(Γέιηα) Πελεηνχ», GR2330004 «Οιπκπία», GR2330005 «Θίλεο θαη Παξαιηαθφ Γάζνο Εαράξσο, 

Λίκλε Κατάθα, ηξνθπιηά, Καθφβαηνο», GR2330008 «Θαιάζζηα Πεξηνρή Κφιπνπ Κππαξηζζίαο: 

Αθξ. Καηάθνιν – Κππαξίζζηα», GR2550005 «Θίλεο Κππαξηζζίαο (Νενρψξη – Κππαξηζζία)». 

ζνλ αθνξά ην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ησλ θαλνληζηηθψλ δηαηάμεσλ (σο απφξξνηα ηνπ 

πθηζηάκελνπ λνκηθνχ θαζεζηψηνο) πξνο ην νπνίν νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή, 

νη αξκνδηφηεηεο ηνπ πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 4 ηνπ Ν. 4519/2018(ΦΔΚ 25/Α΄/20-2-2018). 

 

Οξγαλσηηθή δνκή ηεο Α.Α. 

Σν αλψηαην απνθαζηζηηθφ φξγαλν ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπ - ηξνθπιηάο & 
Κππαξηζζηαθνχ Κφιπνπ είλαη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, ην νπνίν νξίδεηαη κε απφθαζε ηνπ 
Τπνπξγνχ Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο. Σα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Φνξέα 
Γηαρείξηζεο ζπλεδξηάδνπλ θαη αζθνχλ ηηο αξκνδηφηεηέο ηνπο ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ 
Λεηηνπξγίαο Γ.. (ΦΔΚ 1942/Β’/2004), φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 38562/09-09-2010 
Απφθαζε ηεο Τπνπξγνχ ΠΔΚΑ, ΦΔΚ 1541/Β’/2010). 

Άκεζε ζπκκεηνρή ζηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο ζα έρνπλ νη Δπηηξνπέο: α) Γηελέξγεηαο & 
Αμηνιφγεζεο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη β) Παξαθνινχζεζεο & Παξαιαβήο ηνπ έξγνπ πνπ θαηαξηίδνπλ 
εηζεγεηηθέο εθζέζεηο ηηο νπνίεο θαη δηαβηβάδνπλ πξνο ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ Φνξέα 
Γηαρείξηζεο. 

Σέινο ην επηζηεκνληθφ θαη δηνηθεηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο εξγάδεηαη θαη παξέρεη ηηο 
ππεξεζίεο ηνπ ζχκθσλα κε ην νξγαλφγξακκα ιεηηνπξγίαο ηνπ Φνξέα Γηαρείξηζεο (ΦΔΚ Β 
1682/2005) θαη ζα ζπκβάιιεη ζηελ επίβιεςε ηεο νινθιήξσζεο ηνπ έξγνπ. 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΗ ΣΟΥΟΗ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Πεξηγξαθή ησλ αλαγθώλ ηεο Α.Α.  

I. ΔΗΑΓΩΓΖ – ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΖ ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ 

Σν Δζληθφ Πάξθν Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπ – ηξνθπιηάο (ΔΠ) είλαη δηεζλψο ζεκαληηθφ γηα ηελ 
νξληζνπαλίδα. Σα πνπιηά είλαη απφ ηα πνιπηηκφηεξα ζηνηρεία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 
απνηεινχλ δείθηεο ηεο πγείαο ησλ νηθνζπζηεκάησλ αιιά θαη ηεο θαηάζηαζεο δηαηήξεζεο ησλ 
βηνηφπσλ φπνπ ελδηαηηνχλ. 
Απφ ηα πεξίπνπ 440 είδε πηελψλ πνπ ππάξρνπλ ζηελ Διιάδα ηα 261 έρνπλ παξαηεξεζεί  ζηελ  
Πξνζηαηεπφκελε  πεξηνρή  Κνηπρίνπ ηξνθπιηάο  (πνζνζηφ  ~59%). Απφ απηά, ηα 79 απνηεινχλ 
είδε πξνηεξαηφηεηαο γηα ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ζχκθσλα  κε ην Παξάξηεκα Η ηεο Οδεγίαο 
2009/147/ΔΚ, ελψ 40 είδε εληάζζνληαη ζε κηα απφ ηηο θαηεγνξίεο θηλδχλνπ ηνπ Κφθθηλνπ Βηβιίνπ 
ησλ Απεηινχκελσλ Εψσλ ηεο Διιάδαο. 
 

Σν ΔΠ είλαη ζεκαληηθφ γηα ηελ νξληζνπαλίδα θαζψο: 

 Ζ κεγάιε εηεξνγέλεηα πγξνηνπηθψλ θαη ρεξζαίσλ νηθνζπζηεκάησλ πνπ παξνπζηάδεη, 
δεκηνπξγεί έλα κνλαδηθφ ζπλδπαζκφ ζηελ Διιάδα, ηθαλφ λα θηινμελήζεη κεγάιε πνηθηιία εηδψλ 
πνπιηψλ κε δηαθνξεηηθέο απαηηήζεηο ηξνθήο θαη ελδηαηηήκαηνο (πδξφβηα, δαζφβηα, 
κεηαλαζηεπηηθά). 

 Δίλαη ν κνλαδηθφο Τγξφηνπνο Γηεζλνχο εκαζίαο ζην γεσγξαθηθφ δηακέξηζκα Πεινπνλλήζνπ 
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θαη πξνζηαηεχεηαη απφ ηε χκβαζε Ρακζάξ. 

 Οη ζπλζήθεο δηαρείκαζεο γηα ηα πνπιηά είλαη επλντθέο ιφγσ ηνπ ήπηνπ ρεηκψλα. 

 Βξίζθεηαη πάλσ ζην λνεηφ δπηηθφ δηάδξνκν κεηαλάζηεπζεο [νπ αθνινπζεί ηε δπηηθή 
αθηνγξακκή ηεο Διιάδαο απφ ηελ Αιβαλία κέρξη ηε ρεξζφλεζν ηεο Μεζψλεο  (Μεζζελία) θαη 
ε νπνία ζπλερίδεηαη γηα ηα κεηαλαζηεπηηθά πνπιηά, είηε κε απεπζείαο δηάρπζε κέζσ ηεο 
Μεζνγείνπ είηε ζπλερηδφκελε πξνο Κχζεξα, Αληηθχζεξα, Κξήηε. 

 Σν πγξνηνπηθφ ζχκπιεγκα απφ ηε ιηκλνζάιαζζα ηνπ Αξάμνπ κέρξη ην Κνηχρη, απνηειεί 
θπζηθή ζπλέρεηα πξνο ην λφην ηνπ πνιχ ζεκαληηθνχ πγξνηνπηθνχ ζπκπιέγκαηνο 
Μεζνινγγίνπ, Αηησιηθνχ, Γέιηα Αρειψνπ. Δπηπιένλ, ην Κνηχρη είλαη ε ηειεπηαία θαη 
αληίζηξνθα ε πξψηε ιηκλνζάιαζζα κηαο ζεηξάο ζεκαληηθψλ πγξνηφπσλ δηεζλνχο ζεκαζίαο 
θαηά κήθνο ησλ δπηηθψλ αθηψλ ηεο βαιθαληθήο απφ ηε Γαικαηία κέρξη ηε Νφηηα Πεινπφλλεζν 
(Neretva, Hutovo Blato, Skadar ιίκλε, Γέιηα Drini, Γέιηα Καιακά, Ακβξαθηθφο θφιπνο, 
Μεζνιφγγη). 
 

Κάπνηα είδε πνπιηψλ ζπλαληψληαη ζην ΔΠ θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, σζηφζν, άιια είδε 
εκθαλίδνληαη ζηα νηθνζπζηήκαηα ηνπ ΔΠ (θπξίσο ζηα πδάηηλα νηθνζπζηήκαηα) θαηά ηελ πεξίνδν 
ηεο εαξηλήο ή ηεο θζηλνπσξηλήο κεηαλάζηεπζεο, ηεο δηαρείκαζεο, ηνπ θσιηάζκαηνο-
αλαπαξαγσγήο. Απφ ηα δηαζέζηκα έσο ηψξα ζηνηρεία, ζην ΔΠ αλαπαξάγνληαη ζπλνιηθά 30 είδε 
νξληζνπαλίδαο απφ ηα νπνία έρνπλ επηιεγεί 26 είδε γηα παξαθνινχζεζε (monitoring) θαηά ην 
ζηάδην ηεο αλαπαξαγσγήο. 

Σεθκεξίσζε ζθνπηκόηεηαο/ππνδηαίξεζεο ή κε ηεο ζύκβαζεο ζε ηκήκαηα [βλ. Άπθπα 45, 49 
και 59 ηος ν. 4412/2016] 

Γελ απαηηείηαη ππνδηαίξεζε ηεο ζχκβαζεο ζε ηκήκαηα. 

Έρνπλ θνηλφ θσδηθφ ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV): 90721700-4: Παξνρή 
ππεξεζηψλ επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο γηα δξάζεηο πξνζηαζίαο είδνπο ππφ εμαθάληζε. Λφγσ ηεο 
θχζεο ησλ πξνο αλάζεζε ππεξεζηψλ απαηηείηαη θνηλή ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα πνπ ζα ππνβάιιεη πξνζθνξά.  

Δπηπιένλ, ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά θαη νη απαηηήζεηο δηαζθάιηζεο ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ 
πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ ζην ζχλνιφ ηνπ, πξνυπνζέηνπλ ηελ αλάζεζε κε ηε κνξθή ζχκβαζεο 
παξνρήο γεληθψλ ππεξεζηψλ πξνυπνζέηνπλ θαη ηε κε ππνδηαίξεζε ηεο ζχκβαζεο ζε επηκέξνπο 
ηκήκαηα ζχκθσλα κε ην άξζξν 59 ηνπ Ν.4412/2016. Γηαθνξεηηθά ειινρεχεη ν θίλδπλνο 
ππνβάζκηζεο ηεο νινθιήξσζεο ηνπ ζπλφινπ ηνπ έξγνπ, φρη εμαηηίαο θάπνηαο πξνβιεκαηηθήο 
εθηέιεζεο ελφο επηκέξνπο ηκήκαηνο, αιιά ιφγσ ελδερφκελεο έιιεηςεο ζπληνληζκνχ θαη κε εληαίαο 
αληίιεςεο πεξί ηνπ ηξφπνπ πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Απαηηήζεηο θαη Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο αληηθεηκέλνπ 

Οη ππεξεζίεο ηνπ αλαδφρνπ ζα πεξηιακβάλνπλ: 

Σελ θαηαγξαθή ησλ αλαπαξαγφκελσλ εηδψλ πνπιηψλ ηνπ ΔΠ (ηα νπνία αλαθέξνληαη ζηνλ 
παξαθάησ πίλαθα), ηδίσο σο πξνο ηελ: 

 Παξαθνινχζεζε ηεο αλαπαξαγσγήο (θσιηάδνληα δεπγάξηα γηα θάζε αλαπαξαγφκελν είδνο) 
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 Παξαθνινχζεζε ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ησλ αλαπαξαγφκελσλ εηδψλ. 

 Παξαθνινχζεζε ησλ πξν-κεηαλαζηαηεπηηθψλ θηλήζεσλ γηα ηα είδε φπνπ απηφ είλαη εθηθηφ. 

Σα είδε πξνο παξαθνινχζεζε αλαθέξνληαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα: 

α/α Δπηζηεκνληθή 
νλνκαζία 

Κνηλή νλνκαζία Καζεζηώο Αλαπαξαγσγή Κηλήζεηο πξηλ ηε 
κεηαλάζηεπζε 

1. Tachybaptus 
ruficollis 

Ναλνβνπηερηάξη 
κφληκν 

✓  

2. Fulica atra Φαιαξίδα κφληκν ✓  

3. Nycticorax 
nycticorax 

Νπρηνθφξαθαο θαινθαηξηλφο 
επηζθέπηεο 

✓ ✓ 

4. Ardeolla ralloides Κξππηνηζηθληάο θαινθαηξηλφο 
επηζθέπηεο 

✓ ✓ 

5. Buteo buteo Γεξαθίλα κφληκν ✓  

6. Circus 
aeruginosus 

Καιακφθηξθνο ρεηκεξηλφο 
επηζθέπηεο & 
κφληκν 

✓  

7. Anas 
platyrhynchos 

Πξαζηλνθεθαιφ-
παπηα 

ρεηκεξηλφο 
επηζθέπηεο & 
κφληκν 

✓  

8. Aythya nyroca Βαιηφπαπηα θαινθαηξηλφο 
επηζθέπηεο 

✓ ✓ 

9. Botaurus stellaris Ήηαπξνο ρεηκεξηλφο 
επηζθέπηεο & 
κφληκν? 

✓  

10. Ixobrychus 
minutus 

Μηθξνηζηθληάο θαινθαηξηλφο 
επηζθέπηεο 

✓ ✓ 

11. Ardea purpurea Πνξθπξνηζηθληάο θαινθαηξηλφο 
επηζθέπηεο 

✓ ✓ 

12. Circaetus gallicus Φηδαεηφο θαινθαηξηλφο 
επηζθέπηεο 

✓  

13. Falco peregrinus Πεηξίηεο κφληκν ✓  

14. Himantopus 
himantopus 

Καιακνθαλάο θαινθαηξηλφο 
επηζθέπηεο 

✓ ✓ 

15. Burhinus 
oedicnemus 

Πεηξνηνπξιίδα θαινθαηξηλφο 
επηζθέπηεο 

✓  

16. Glareola pratincola Νεξνρειίδνλν θαινθαηξηλφο 
επηζθέπηεο 

✓  

17. Charadrius 
alexandrinus 

Θαιαζζνζθπξηρηήο 
κφληκν 

✓  

18. Sternula albifrons Ναλνγιάξνλν θαινθαηξηλφο ✓ ✓ 
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επηζθέπηεο 

19. Gelochelidon 
nilotica 

Γεινγιάξνλν θαινθαηξηλφο 
επηζθέπηεο 

✓ ✓ 

20. Sterna hirundo Πνηακνγιάξνλν θαινθαηξηλφο 
επηζθέπηεο 

✓ ✓ 

21. Bubo bubo Μπνχθνο κφληκν ✓  

22. Caprimulgus 
europaeus 

Γηδνβπδάρηξα θαινθαηξηλφο 
επηζθέπηεο 

✓  

23. Calandrella 
brachydactyla 

Μηθξνγαιηάληξα θαινθαηξηλφο 
επηζθέπηεο 

✓  

24. Hippolais 
olivetorum 

Ληνζηξηηζίδα θαινθαηξηλφο 
επηζθέπηεο 

✓  

25. Lanius minor ηαρηνθεθαιάο θαινθαηξηλφο 
επηζθέπηεο 

✓  

26. Merops apiaster Μειηζζνθάγνο θαινθαηξηλφο 
επηζθέπηεο 

✓  

 
Σν παξφλ έξγν δηαξθεί απφ ην έηνο 2021 (εκεξνκελία έλαξμεο ζχκβαζεο) έσο θαη ην έηνο 2023, 
δειαδή ηνπιάρηζηνλ δχν εηήζηεο αλαπαξαγσγηθέο πεξηφδνπο, θαη πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δξάζεηο: 

Α. Παξαθνινχζεζε ηνπ πιεζπζκνχ ησλ αλαπαξαγφκελσλ εηδψλ κε επηηφπηεο επηζθέςεηο ζηελ 
πεξηνρή θαηά ηελ πεξίνδν ηεο αλαπαξαγσγήο (Φεβξνπάξηνο – Ηνχιηνο) θαη πξηλ ηελ 
κεηαλάζηεπζε (Αχγνπζηνο) ησλ πξναλαθεξφκελσλ εηδψλ: 3 εκέξεο αλά εβδνκάδα, ήηνη 90 
επηζθέςεηο ζε θάζε αλαπαξαγσγηθή πεξίνδν θαη 180 επηζθέςεηο ζπλνιηθά γηα ηηο 2 
εηήζηεο αλαπαξαγσγηθέο πεξηόδνπο. Καηά ηελ παξαθνινύζεζε απαηηείηαη ε 
ζπκπιήξσζε πξσηνθόιινπ πεδίνπ ην νπνίν ζα ζπληαρζεί από ηνλ Αλάδνρν θαη ζα 
εγθξηζεί από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. Σν πξσηφθνιιν δχλαηαη λα ηξνπνπνηεζεί εθφζνλ 
θξηζεί απαξαίηεην γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξαθνινχζεζεο.  

Β. πιινγή ησλ ππαξρφλησλ δεδνκέλσλ θαηαγξαθψλ (δηαζέζηκα ζηνηρεία απφ Αλαζέηνπζα Αξρή, 
ζηνηρεία απφ δεκνζηεχζεηο ηεο επηζηεκνληθήο θνηλφηεηαο, ζηνηρεία απφ εζεινληέο νξληζνιφγνπο 
πεδίνπ ηεθκεξησκέλεο αμηνπηζηίαο θηι.) θαη ζχληαμε ζρεηηθήο έθζεζεο ζην ηέινο ηνπ Α΄ζηαδίνπ. 

Γ. χληαμε έθζεζεο ελδηάκεζσλ απνηειεζκάησλ ζην ηέινο ηεο θάζε αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ. 
Γ. χληαμε ηειηθήο έθζεζεο θαηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ πξνγξάκκαηνο. ηελ ηειηθή έθζεζε ζα 

πξνηαζνχλ δηαρεηξηζηηθά κέηξα θαη δξάζεηο γηα ηελ δηαηήξεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ θάζε είδνπο, 
ηα νπνία ζα ζπλνδεχνληαη απφ νηθνλνκνηερληθή κειέηε θνζηνιφγεζεο ηνπο. 

  
 
Μεζνδνινγία πινπνίεζεο 

Δπηηφπηεο Δπηζθέςεηο, πκπιήξσζε πξσηνθφιινπ πεδίνπ, ζχληαμε εθζέζεσλ θ.α.  

 

Σόπνο πινπνίεζεο/ παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ 

Ζ πεξηνρή ηνπ Δζληθνχ Πάξθνπ Τγξνηφπσλ Κνηπρίνπ - ηξνθπιηάο θαη ζηηο ζέζεηο πνπ ζα 
ππνδείμεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή. 
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Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

 

Παξαδνηέα-Γηαδηθαζία Παξαιαβήο/Παξαθνινύζεζεο . 

ΣΑΓΗΟ Α΄: Τπνβνιή έθζεζεο ζπιινγήο ησλ ππαξρφλησλ δεδνκέλσλ θαη ππνβνιή πξσηνθφιισλ 
πεδίνπ Φεβξνπαξίνπ-Απξηιίνπ 2022, ζην ηέινο ηνπ ζηαδίνπ απηνχ. 

ΣΑΓΗΟ Β΄: Τπνβνιή ελδηάκεζεο έθζεζεο απνηειεζκάησλ & ησλ αληίζηνηρσλ πξσηνθφιισλ 
πεδίνπ ηεο αλαπαξαγσγηθήο πεξηφδνπ 2022, ζην ηέινο ηνπ ζηαδίνπ απηνχ. 

ΣΑΓΗΟ Γ΄: Τπνβνιή πξσηνθφιισλ πεδίνπ Φεβξνπαξίνπ-Απξηιίνπ 2023, ζην ηέινο ηνπ ζηαδίνπ 
απηνχ. 

ΣΑΓΗΟ Γ΄: Τπνβνιή ηειηθήο έθζεζεο κε ηα ζπλνιηθά απνηειέζκαηα & ηα αληίζηνηρα πξσηφθνιια 
πεδίνπ, ράξηεο κε ηηο ζέζεηο ησλ θαηαγξαθψλ, πξνηεηλφκελα δηαρεηξηζηηθά κέηξα θαη δξάζεηο γηα 
ηελ δηαηήξεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ θάζε είδνπο & νηθνλνκνηερληθή κειέηε θνζηνιφγεζεο ηνπο. 

 

Ζ παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ ζα γίλεη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο & 
Παξαιαβήο, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην θεθάιαην 6.3 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

 

ΜΔΡΟ Β - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Υξεκαηνδόηεζε: βι. πην πάλσ «Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο». 

Δθηηκψκελε αμία ζχκβαζεο ζε επξψ, ρσξίο ΦΠΑ 24% : 59.677,42 € (ΦΠΑ 24%: 14.322,58 €) 

Παξαθξαηήζεηο: Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ζα 
παξαθξαηνχληαη νη πξνβιεπφκελεο θξαηήζεηο θαη θφξνη. 

 

Παξαηάζεηο: Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε 
απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 132, λ.4412/2016). 

 

Σξνπνπνίεζε ύκβαζεο: Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα 
απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο 
ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016.  

 

Φ.Π.Α.-Κξαηήζεηο-δηθαηώκαηα ηξίησλ-επηβαξύλζεηο. 

Ο Φ.Π.Α., νη πξνβιεπφκελεο θξαηήζεηο, ηα δηθαηψκαηα ππέξ ηξίησλ θαη ηα έμνδα δεκνζηεχζεσλ 
βαξχλνπλ ζην ζχλνιφ ηνπο ηνλ Αλάδνρν ηνπ έξγνπ. 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ –  Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ  

(Γελ απαηηείηαη) 

21PROC008943034 2021-07-19



    

 

Σελίδα 68 από 113 

 
Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

Μζροσ Ι: Πληροφορίεσ ςχετικά με τη διαδικαςία ςφναψησ ςφμβαςησ και την αναθζτουςα 

αρχή ή τον αναθζτοντα φορζα 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗI – ΔΔΔ  

 

 

ηνηρεία ηεο δεκνζίεπζεο 

Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν:  

[ΑΓΑΜ Πξνθήξπμεο ζην ΚΖΜΓΖ]) 

Σαπηόηεηα ηνπ αγνξαζηή 

Δπίζεκε νλνκαζία: 

ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ-ΣΡΟΦΤΛΗΑ & ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ 

ΚΟΛΠΟΤ 

Α.Φ.Μ., εθόζνλ ππάξρεη: 099196238 

Γηθηπαθφο ηφπνο (εθφζνλ 

ππάξρεη): www.strofylianationalpark.gr 

Πόιε: ΛΑΠΠΑ ΑΥΑΨΑ 

Οδόο θαη αξηζκόο: Π.Δ.Ο. ΠΑΣΡΧΝ ΠΤΡΓΟΤ 

Σαρ. θσδ.: 27052 

Αξκόδηνο επηθνηλσλίαο: ΑΡΔΣΖ ΕΑΥΑΡΟΠΟΤΛΟΤ 

Σειέθσλν: 2693031939 

θαμ: 

Ζι. ηαρ/κείν: fdks@otenet.gr 

Υώξα: GR 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο 

ζύκβαζεο Σίηινο: 

ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΑΡΟΥΖ 
ΣΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ (MONITORING) ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΜΔΝΧΝ ΔΗΓΧΝ 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςησ (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημζνο Ζντυπο 

Υπεφθυνησ Δήλωςησ (ΤΕΥΔ) 
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ΟΡΝΗΘΟΠΑΝΗΓΑ ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ» ΓΗΑ 
ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΓΡΑΖ Γ3 ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 1 ΜΔ ΚΧΓΗΚΟ ΠΡΑΞΖ 
«ΓΡΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΠΔΡΗΟΥΧΝ ΔΤΘΤΝΖ 
ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ & 
ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ» ΜΔ ΚΧΓΗΚΟ ΟΠ (MIS) 5075842 

χληνκε πεξηγξαθή: 

Σν αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο αθνξά ζηελ παξνρή ππεξεζηψλ γηα ηελ 
«ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ (MONITORING) ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΜΔΝΧΝ ΔΗΓΧΝ ΟΡΝΗΘΟΠΑΝΗΓΑ 
ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΓΡΟΣΟΠΧΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ» γηα ηελ πινπνίεζε ηεο 
δξάζεο Γ3 & ζχκθσλα κε ηελ Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ 
αληηθεηκέλνπ ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ηεο Γηαθήξπμεο. Σν αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο 
θαηαηάζζεηαη ζηνλ αθφινπζν θσδηθφ ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 
(CPV): 90721700-4: Παξνρή ππεξεζηψλ επηζηεκνληθήο ππνζηήξημεο γηα δξάζεηο 
πξνζηαζίαο είδνπο ππφ εμαθάληζε 

Αξηζκφο αλαθνξάο αξρείνπ πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα (εάλ ππάξρεη): 
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Μέξνο ΗΗ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα  

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα 

Δπσλπκία: 

Οδφο θαη αξηζκφο: 

Σαρ. θσδ.: 

Πφιε: 

Υψξα: 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη επηθνηλσλίαο: 

Ζι. ηαρ/κείν: 

Σειέθσλν: 

θαμ: 

Α.Φ.Μ., εθφζνλ ππάξρεη 

Γηθηπαθφο ηφπνο (εθφζνλ ππάξρεη): 

 

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

Ναη / ρη 

Ο ΟΦ απνηειεί πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην 

Μφλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ απνθιεηζηηθφηεηα: ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε» ή πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε 

ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / ρη 

Πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή  κεηνλεθηνχλησλ 

εξγαδνκέλσλ; 

% 
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Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

Δθφζνλ απαηηείηαη, νξίζηε ηελ θαηεγνξία ή ηηο θαηεγνξίεο ζηηο νπνίεο αλήθνπλ νη 

ελδηαθεξφκελνη εξγαδφκελνη κε αλαπεξία ή κεηνλεμία 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ναη / ρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Ο ΟΦ είλαη εγγεγξακκέλνο ζε Δζληθφ χζηεκα (Πξν)Δπηινγήο 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν 

εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ [π.ρ. βάζεη 

εζληθνχ ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο]; 

Απάληεζε: 

Ναη / ρη 

Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ 

εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 

- 

Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

- 

Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη θαηά 

πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγν 

- 

Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Ναη / ρη 

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 
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Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο 

ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Ναη / ρη 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ναη / ρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

O ΟΦ ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία καδί κε άιινπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε 

άιινπο; 

Απάληεζε: 

Ναη / ρη 

Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ έλσζε (ζπληνληζηήο, ππεχζπλνο γηα 

ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα...): 

- 

Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο: 

- 

Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο: 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ναη / ρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 
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Σελίδα 73 από 113 

 
Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Σκήκαηα πνπ ζπκκεηάζρεη ν ΟΦ 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

Απάληεζε: 

- 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο εθπξνζώπνπο ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα 

λνκα: 

Δπψλπκν: 

Ζκεξνκελία γέλλεζεο: 

Σφπνο γέλλεζεο: 

Οδφο θαη αξηζκφο: 

Σαρ. θσδ.: 

Πφιε: 

Υψξα: 

Σειέθσλν: 

Ζι. ηαρ/κείν: 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα: 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ νληνηήησλ  

Βαζίδεηαη ζε ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα (ηπρφλ) 

θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ; 

Απάληεζε: 
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Σελίδα 74 από 113 

 
Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

Ναη / ρη 

λνκα ηεο νληφηεηαο 

- 

Σαπηφηεηα ηεο νληφηεηαο 

- 

Σχπνο ηαπηφηεηαο 

- 

Κσδηθνί CPV 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ναη / ρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλόηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν 

νηθνλνκηθόο θνξέαο 

Γελ βαζίδεηαη ζε ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε 

ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

Απάληεζε: 

Ναη / ρη 

λνκα ηεο νληφηεηαο 

- 

Σαπηφηεηα ηεο νληφηεηαο 

- 

21PROC008943034 2021-07-19



    

 

Σελίδα 75 από 113 

 
Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

Σχπνο ηαπηφηεηαο 

- 

Κσδηθνί CPV 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ναη / ρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 
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Σελίδα 76 από 113 

 
Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

Μέξνο ΗΗΗ: Λόγνη απνθιεηζκνύ  

Α: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 

Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο βάζεη ησλ εζληθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ εθαξκνγή 

ησλ ιφγσλ πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 57 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο: πκκεηνρή ζε 

εγθιεκαηηθή νξγάλσζε 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί 

πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / ρη 

Ζκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδίθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ 

ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / ρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ναη / ρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

21PROC008943034 2021-07-19



    

 

Σελίδα 77 από 113 

 
Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Γηαθζνξά 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί 

πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / ρη 

Ζκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδίθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / ρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ναη / ρη 
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Σελίδα 78 από 113 

 
Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Απάηε 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί 

πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / ρη 

Ζκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / ρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 
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Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ναη / ρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί 

πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / ρη 

Ζκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 
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Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

Ναη / ρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ναη / ρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί 

πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / ρη 

Ζκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) 
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Σελίδα 81 από 113 

 
Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / ρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ναη / ρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, 

ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ 

απφ ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία έρεη εθδνζεί 

πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο 

απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / ρη 

Ζκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 
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Σελίδα 82 από 113 

 
Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / ρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ναη / ρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

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

Καηαβνιή θόξσλ ή εηζθνξώλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο: 

Καηαβνιή θφξσλ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 

θφξσλ, ηφζν ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο φζν θαη ζην θξάηνο κέινο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν απφ ηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / ρη 

Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη 

- 

Δλερφκελν πνζφ 
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Σελίδα 83 από 113 

 
Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

Με άιια κέζα; Γηεπθξηλίζηε: 

Ναη / ρη 

Γηεπθξηλίζηε: 

- 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε 

θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ 

δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε 

δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο; 

Ναη / ρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

H ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή;  

Ναη / ρη 

.. 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο 

ζε απηήλ, ε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ναη / ρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Καηαβνιή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηφζν ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο 
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Σελίδα 84 από 113 

 
Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

φζν θαη ζην θξάηνο κέινο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη 

άιιν απφ ηε ρψξα εγθαηάζηαζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / ρη 

Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη 

- 

Δλερφκελν πνζφ 

 

Με άιια κέζα; Γηεπθξηλίζηε: 

Ναη / ρη 

Γηεπθξηλίζηε: 

- 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο; 

Ναη / ρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

H ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή;  

Ναη / ρη 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο 

ζε απηήλ, ε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ναη / ρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 
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Σελίδα 85 από 113 

 
Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Γ: Λόγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπόηεηα, ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ ή επαγγεικαηηθό 

παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ 

παξάπησκα 

Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο 

ηνπ πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ; 

Απάληεζε: 

Ναη / ρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδίθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / ρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / ρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ θνηλσληθνχ δηθαίνπ 
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Σελίδα 86 από 113 

 
Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο 

ηνπ θνηλσληθνχ δηθαίνπ; 

Απάληεζε: 

Ναη / ρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / ρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ναη / ρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο 

ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ; 

Απάληεζε: 

Ναη / ρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδίθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / ρη 
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Σελίδα 87 από 113 

 
Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ναη / ρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Πηψρεπζε 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ πηψρεπζε; 

Απάληεζε: 

Ναη / ρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε 

ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνχλ εάλ ν 

απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί 

ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο 

φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ναη / ρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 
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Σελίδα 88 από 113 

 
Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Γηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο 

Έρεη ππαρζεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / ρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ ζηελ παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ 

εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε 

ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ναη / ρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Γηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ 

Έρεη ππαρζεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ; 

Απάληεζε: 

Ναη / ρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 
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Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη 

πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ ζηελ παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ 

εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε 

ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ναη / ρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Αλάινγε θαηάζηαζε πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα 

απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο 

δηαηάμεηο; 

Απάληεζε: 

Ναη / ρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε 

ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνχλ εάλ ν 

απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί 

ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο 

φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ναη / ρη 
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Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Τπφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην 

Tειεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ 

ην δηθαζηήξην; 

Απάληεζε: 

Ναη / ρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε 

ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνχλ εάλ ν 

απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί 

ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο 

φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ναη / ρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

Έρνπλ αλαζηαιεί νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα; 
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Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

Απάληεζε: 

Ναη / ρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα εθηειέζεηε ηε 

ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην λα παξαζρεζνχλ εάλ ν 

απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί 

ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο 

φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 Ναη / ρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Έλνρνο ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα; 

Απάληεζε: 

Ναη / ρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδίθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / ρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 
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Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ναη / ρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

πκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε 

ζθνπφ ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ; 

Απάληεζε: 

Ναη / ρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδίθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ 

ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / ρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ναη / ρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 
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Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

χγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε ηπρφλ ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ιφγσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / ρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ναη / ρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Παξνρή ζπκβνπιψλ ή εκπινθή ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεο 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν εκπιαθεί ζηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / ρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ναη / ρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 
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Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Πξφσξε θαηαγγειία, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο 

Έρεη ππνζηεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξφσξε θαηαγγειία πξνεγνχκελεο δεκφζηαο 

ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο, ή επηβνιή απνδεκηψζεσλ ή άιισλ παξφκνησλ θπξψζεσλ ζε ζρέζε κε 

ηελ ελ ιφγσ πξνεγνχκελε ζχκβαζε; 

Απάληεζε: 

Ναη / ρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδίθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / ρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ναη / ρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Φεπδείο δειψζεηο, απφθξπςε πιεξνθνξηψλ, αληθαλφηεηα ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ, 

απφθηεζε εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο επηβεβαηψλεη φηη: α) έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε 
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Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, β) 

έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, γ) δελ ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιεη, ρσξίο 

θαζπζηέξεζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα, θαη δ) 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 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; 

Απάληεζε: 

Ναη / ρη 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ναη / ρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Γ: Άιινη ιόγνη απνθιεηζκνύ πνπ ελδέρεηαη λα πξνβιέπνληαη από ηελ εζληθή λνκνζεζία ηνπ 

θξάηνπο κέινπο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα 

Ακηγψο εζληθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ 

Ηζρχνπλ νη ακηγψο εζληθνί ιφγνη απνθιεηζκνχ πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε 

/γλσζηνπνίεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / ρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 
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Σελίδα 96 από 113 

 
Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

Ναη / ρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ναη / ρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 
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Σελίδα 97 από 113 

 
Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο  

Α: Καηαιιειφηεηα 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά 

θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα 

θνξέα ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε 

/γλσζηνπνίεζε. 

Δγγξαθή ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά κεηξψα 

πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 

παξάξηεκα XI ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ· νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ νξηζκέλα 

θξάηε κέιε κπνξεί λα νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα απηφ. 

Απάληεζε: 

Ναη / ρη 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ναη / ρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Δγγξαθή ζην ζρεηηθφ εκπνξηθφ κεηξψν 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά εκπνξηθά κεηξψα πνπ 

ηεξνχληαη ζην θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήο ηνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην 

παξάξηεκα XI ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ· νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ νξηζκέλα 

θξάηε κέιε κπνξεί λα νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα απηφ. 
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Σελίδα 98 από 113 

 
Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

Απάληεζε: 

Ναη / ρη 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ναη / ρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ: Απαηηείηαη έγθξηζε 

Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε γηα λα κπνξεί o νηθνλνκηθφο θνξέαο λα παξάζρεη ηηο 

ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ; 

Απάληεζε: 

Ναη / ρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ναη / ρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ: Απαηηείηαη ηδηφηεηα κέινπο 

Υξεηάδεηαη λα είλαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα 

λα κπνξεί λα παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ; 
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Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

Απάληεζε: 

Ναη / ρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 Ναη / ρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά 

θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα 

θνξέα ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε. 

Γηα ηηο ζπκβάζεηο έξγσλ: εθηέιεζε έξγσλ ηνπ είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί 

Μφλν γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθηειέζεη ηα αθφινπζα έξγα ηνπ είδνπο 

πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνχλ έσο πέληε 

έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε πείξαο πνπ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε. 

Πεξηγξαθή 

- 

Πνζφ 

 

Ζκεξνκελία Έλαξμεο - Ζκεξνκελία Λήμεο 

.. - .. 

Απνδέθηεο 
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Σελίδα 100 από 113 

 
Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ναη / ρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Γηα ηηο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ: παξνρή ππεξεζηψλ είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί 

Μφλν γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ: Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο αθφινπζεο θπξηφηεξεο 

ππεξεζίεο ηνπ είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ 

θαηαιφγνπ αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνπο δεκφζηνπο ή 

ηδησηηθνχο παξαιήπηεο. Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνχλ έσο ηξία 

έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε πείξαο πνπ ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε. 

Πεξηγξαθή 

- 

Πνζφ 

Ζκεξνκελία Έλαξμεο - Ζκεξνκελία Λήμεο 

.. - .. 

Απνδέθηεο 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ναη / ρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 
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Σελίδα 101 από 113 

 
Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Σερληθό πξνζσπηθό ή ηερληθέο ππεξεζίεο γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο 

 Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο ππεξεζίεο, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο πνηφηεηαο. 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 ΔΔΔ/ΣΔΤΓ. 

Παξαθαιψ πεξηγξάςηε 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ναη / ρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Σερληθφο εμνπιηζκφο θαη κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ αθφινπζν ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη 

ιακβάλεη ηα αθφινπζα κέηξα γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο: 

Παξαθαιψ πεξηγξάςηε 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ναη / ρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 
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Σελίδα 102 από 113 

 
Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Μέζα κειέηεο θαη έξεπλαο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ηα αθφινπζα κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο: 

Παξαθαιώ πεξηγξάςηε 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ναη / ρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Σίηινη ζπνπδψλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ 

Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδψλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ θαηέρνληαη απφ: 

α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ εξγνιάβν, θαη/ή (αλάινγα κε ηηο 

απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο) β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

Παξαθαιψ πεξηγξάςηε 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ναη / ρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 
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Σελίδα 103 από 113 

 
Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Μέηξα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

Παξαθαιψ πεξηγξάςηε 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ναη / ρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Μεραλήκαηα, εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθφο εμνπιηζκφο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

Παξαθαιψ πεξηγξάςηε 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ναη / ρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 
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Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

- 

Απνδνρή ειέγρσλ 

Γηα ζχλζεηα πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ ζα παξαζρεζνχλ ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα 

πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ ηδηαίηεξν 

ζθνπφ: Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε δηελέξγεηα ειέγρσλ φζνλ αθνξά 

ην παξαγσγηθφ δπλακηθφ ή ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο 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 πνηφηεηαο; Ο 

έιεγρνο πξφθεηηαη λα δηελεξγείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή, εθφζνλ απηή 

ζπγθαηαηεζεί, εμ νλφκαηφο ηεο απφ αξκφδην επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο 

φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο ή ν πάξνρνο ππεξεζηψλ. 

Ναη / ρη 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ναη / ρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Πνζνζηφ ππεξγνιαβίαο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, ελδερνκέλσο, λα αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο ην αθφινπζν κέξνο (δειαδή πνζνζηφ) ηεο ζχκβαζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη κέξνο 

ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ κέξνπο, ηφηε ζα 

πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΔΔΔ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, 

βιέπε κέξνο II, ελφηεηα Γ αλσηέξσ. 

Πξνζδηνξίζηε 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  
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Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

Ναη / ρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζπζηήκαηα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη/ή ηα πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί 

απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή 

πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε ή ζηα έγγξαθα ηε δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε. 

Πηζηνπνηεηηθά απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο ζρεηηθά κε πξφηππα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ 

έρνπλ εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / ρη 

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 
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Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Πηζηνπνηεηηθά απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο ζρεηηθά κε ζπζηήκαηα ή πξφηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ 

έρνπλ εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα ζπζηήκαηα ή πξφηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / ρη 

εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα ή πξφηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο: 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

\Ναη / ρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 
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Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

Λήμε  

Μέξνο V: Πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ πιεξνχλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ε αλαζέηνπζα 

αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο 

θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ 

ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνζθιεζνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ 

δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ απαηηήζεηο 

φζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο ηνπο) ή ηηο κνξθέο απνδεηθηηθψλ 

εγγξάθσλ,εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ, νξίδνληαη 

ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο πξνκήζεηαο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πξνθήξπμε. Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, 

δηαδηθαζίεο αληαγσληζηηθνχ δηαιφγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κφλνλ: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη: 

Πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ (πξν)επηιεγκέλσλ ππνςεθίσλ 

Πιεξνί ηα εθαξκνζηέα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή ηνπο θαλφλεο, 

ψζηε λα πεξηνξίδεηαη ν αξηζκφο ησλ ππνςεθίσλ κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: ε 

πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά ή άιιεο κνξθέο απνδεηθηηθψλ 

εγγξάθσλ, λα αλαθέξεηε γηα θάζε έλα αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ηα απαηηνχκελα 

έγγξαθα: 

Απάληεζε: 

Ναη / ρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

Ναη / ρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 
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Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

- 

Μέξνο VΗ: Σειηθέο δειώζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη 

ζχκθσλα κε ηα κέξε II έσο V αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε 

επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ. 

 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη 

ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο 

απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη, εθηφο εάλ: 

 

α) Ζ 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 δσξεάλ [ππφ 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] ή 

 

β) Απφ ηηο 18 Οθησβξίνπ 2018 ην αξγφηεξν (αλάινγα κε ηελ εζληθή εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 59 παξάγξαθνο 5 δεχηεξν εδάθην ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ), ε αλαζέηνπζα 

αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 

ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο Η, ελφηεηα Α, πξνθεηκέλνπ λα 

απνθηήζεη πξφζβαζε ζε δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζην 

Μέξνο ΗΗΗ θαη ην Μέξνο IV ηνπ παξφληνο Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο γηα 

ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο Η. 

 

Ζκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή απαηηείηαη, ππνγξαθή(-έο):  

Ζκεξνκελία 

Σφπνο 

Τπνγξαθή 
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Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
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Δπξσπατθή Έλσζε 
Δπξσπατθό Σακείν 

Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ 
ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 

 
Δ.Π. ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ 2014-2020 

 

Με ηε ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
ΠΡΟ 

Φνξέα Γηαρείξηζεο Τγξνηόπσλ Κνηπρίνπ - ηξνθπιηάο & Κππαξηζζηαθνύ Κόιπνπ 

Θέκα: ΠΑΡΟΥΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑ ΣΟΝ ΤΝΟΠΣΗΚΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ ΓΗΑ ΣΖΝ 
ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ «ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ (MONITORING) 
ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΜΔΝΩΝ ΔΗΓΩΝ ΟΡΝΗΘΟΠΑΝΗΓΑ ΣΟ ΔΘΝΗΚΟ ΠΑΡΚΟ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ 
ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ» ΓΗΑ ΣΖΝ ΤΛΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΓΡΑΖ Γ3 ΣΟΤ ΤΠΟΔΡΓΟΤ 1 ΜΔ 
ΚΩΓΗΚΟ ΠΡΑΞΖ «ΓΡΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΟΣΑΗΑ ΣΖ ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ ΣΩΝ 
ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΦΟΡΔΑ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΥΗΟΤ ΣΡΟΦΤΛΗΑ & 
ΚΤΠΑΡΗΗΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ» ΜΔ ΚΩΓΗΚΟ ΟΠ (MIS) 5075842 

ηνηρεία πξνζθέξνληα 

Δπσλπκία: 

Γηεύζπλζε: Αξηζκόο: 

Πόιε: Σ.Κ.: 

ΓΟΤ:  ΑΦΜ: 

Σειέθσλν: Φαμ: 

Email:  
 

Σίηινο 

έξγνπ:   

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΥΩΡΗ Φ.Π.Α.: 
……………………

….. € 

Φ.Π.Α.: 
……………………

….. € 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΜΔ Φ.Π.Α.: 
……………………

….. € 

 

Ο ρξόλνο ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο είλαη: …………………………. 
 

 
  Ζκεξνκελία:……….. 

                                                                                                  Ο Προσυέρων 
 
 

        Υπογραυή 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ  

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 
 
Ολνκαζία Σξάπεδαο…………………. 
Καηάζηεκα………………………… 
(Γ/λζε νδφο-αξηζκφο ΣΚ fax)                                                  Ζκεξνκελία έθδνζεο……………… 
                                                                                                   Δπξψ………………………………..   
 
 

Πξνο 

Φνξέα Γηαρείξηζεο Τγξνηόπσλ Κνηπρίνπ - ηξνθπιηάο & Κππαξηζζηαθνύ Κόιπνπ 

…………………………………………………………. 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΡ ...........ΔΤΡΧ………….. 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη 
ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ………………………..(θαη νινγξάθσο),                  ζην νπνίν θαη κφλν 
πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζε καο, ππέξ ηεο Δηαηξείαο …………………………………………. γηα ηελ 
θαιή εθηέιεζε απφ απηήλ ησλ φξσλ ηεο κε αξηζκφ ζχκβαζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηε 
πξνκήζεηα ......................................................... (αξ. δηαθ/μεο /2021) πξνο θάιπςε αλαγθψλ ηνπ 
................... θαη ην νπνίν πνζφλ θαιχπηεη ην 5% επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ή ηνπ 
ηκήκαηνο απηήο, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα δηθαηψκαηα πξναίξεζεο. 

To παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζή ζαο νιηθά ή 
κεξηθά ρσξίο θακία απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε 
ηεο απαίηεζεο κέζα ζε πέληε (5) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ 
ηέινο ραξηνζήκνπ. 

Ζ παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο ζ' 
εκάο, νπφηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακηά ηζρχ. 

Βεβαηψλεηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ  έρνπλ δνζεί ζην Γεκφζην 
θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ 
πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VII – Δλεκέξσζε γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ελεκεξψλεη ππφ ηελ ηδηφηεηά ηεο σο ππεχζπλεο επεμεξγαζίαο ην θπζηθφ 

πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά σο Πξνζθέξσλ ή σο Νφκηκνο Δθπξφζσπνο 

Πξνζθέξνληνο, φηη ην ίδην ή θαη ηξίηνη, θαη’ εληνιή θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ, ζα επεμεξγάδνληαη ηα 

αθφινπζα δεδνκέλα σο εμήο: 

Η. Αληηθείκελν επεμεξγαζίαο είλαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο 

θαθέινπο ηεο πξνζθνξάο θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα ηα νπνία ππνβάιινληαη ζηελ Αλαζέηνπζα 

Αξρή, ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο Γηαγσληζκνχ, απφ ην θπζηθφ πξφζσπν ην νπνίν είλαη ην ίδην 

Πξνζθέξσλ ή Νφκηκνο Δθπξφζσπνο Πξνζθέξνληνο. 

ΗΗ. θνπφο ηεο επεμεξγαζίαο είλαη ε αμηνιφγεζε ηνπ Φαθέινπ Πξνζθνξάο, ε αλάζεζε ηεο 

χκβαζεο, ε πξνάζπηζε ησλ δηθαησκάησλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε εθπιήξσζε ησλ εθ ηνπ 

λφκνπ ππνρξεψζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ε ελ γέλεη αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ 

ζπλαιιαγψλ. Σα δεδνκέλα ηαπηνπξνζσπίαο θαη επηθνηλσλίαο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ 

Αλαζέηνπζα Αξρή θαη γηα ηελ ελεκέξσζε ησλ Πξνζθεξφλησλ ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ 

πξνζθνξψλ. 

ΗΗΗ. Απνδέθηεο ησλ αλσηέξσ (ππφ Α) δεδνκέλσλ ζηνπο νπνίνπο θνηλνπνηνχληαη είλαη:  

(α) Φνξείο ζηνπο νπνίνπο ε Αλαζέηνπζα Αξρή αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ γηα 

ινγαξηαζκφ ηεο, δειαδή νη χκβνπινη, ηα ππεξεζηαθά ζηειέρε, κέιε Δπηηξνπψλ Αμηνιφγεζεο, 

Υεηξηζηέο ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ θαη ινηπνί ελ γέλεη πξνζηεζέληεο ηεο, ππφ ηνλ φξν ηεο 

ηήξεζεο ζε θάζε πεξίπησζε ηνπ απνξξήηνπ. 

(β) Σν Γεκφζην, άιινη δεκφζηνη θνξείο ή δηθαζηηθέο αξρέο ή άιιεο αξρέο ή δηθαηνδνηηθά φξγαλα, 

ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο. 

(γ) Έηεξνη ζπκκεηέρνληεο ζην Γηαγσληζκφ, ζην πιαίζην ηεο αξρήο ηεο δηαθάλεηαο θαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο πξνδηθαζηηθήο θαη δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην Γηαγσληζκφ, 

ζχκθσλα κε ην λφκν. 

IV. Σα δεδνκέλα ζα ηεξνχληαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηε δηάξθεηα ηεο 

εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαη κεηά ηε ιήμε απηήο γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πέληε εηψλ, γηα 

κειινληηθνχο θνξνινγηθνχο-δεκνζηνλνκηθνχο ή ειέγρνπο ρξεκαηνδνηψλ ή άιινπο 

πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, εθηφο εάλ ε λνκνζεζία πξνβιέπεη 

δηαθνξεηηθή πεξίνδν δηαηήξεζεο. ε πεξίπησζε εθθξεκνδηθίαο αλαθνξηθά κε δεκφζηα ζχκβαζε ηα 

δεδνκέλα ηεξνχληαη κέρξη ην πέξαο ηεο εθθξεκνδηθίαο. Μεηά ηε ιήμε ησλ αλσηέξσ πεξηφδσλ, ηα 

πξνζσπηθά δεδνκέλα ζα θαηαζηξέθνληαη. 

V. Σν θπζηθφ πξφζσπν πνπ είλαη είηε Πξνζθέξσλ είηε Νφκηκνο Δθπξφζσπνο ηνπ Πξνζθέξνληνο, 

κπνξεί λα αζθεί θάζε λφκηκν δηθαίσκά ηνπ ζρεηηθά κε ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα πνπ ην 

αθνξνχλ, απεπζπλφκελν ζηνλ ππεχζπλν πξνζηαζίαο πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ηεο Αλαζέηνπζαο 

Αξρήο. 
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VI. H Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ππνρξέσζε λα ιακβάλεη θάζε εχινγν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ 

απφξξεηνπ θαη ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπο απφ 

ηπραία ή αζέκηηε θαηαζηξνθή, ηπραία απψιεηα, αιινίσζε, απαγνξεπκέλε δηάδνζε ή πξφζβαζε 

απφ νπνηνλδήπνηε θαη θάζε άιιεο κνξθή αζέκηηε επεμεξγαζία. 
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