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ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ 48.000,00€ ΜΕ ΥΠΑ 24% 

ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΟΦΗ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ 1:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 35 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 
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ΣΗ ΔΡΑΗ Δ2 & ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ 2: «ΗΜΑΝΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΩΝ ΜΟΝΟΠΑΣΙΩΝ (ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ 

& ΠΟΔΗΛΑΣΙΚΩΝ) ΜΕ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ QR CODES ΣΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕ ΣΩΝ ΜΟΝΟΠΑΣΙΩΝ»  ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΡΑΗ Δ8 ΣΟΤ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 1 ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΑΞΗ «ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ 
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ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ» με κωδικό ΟΠ (MIS) 

5075842. 
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 

 
ΕΙΔΟ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ 

 
υνοπτικϐσ Διαγωνιςμϐσ του ϊρθρου 117 του Ν.4412/2016 

 
ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 

Η πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ με βϊςη 
την βϋλτιςτη ςχϋςη ποιϐτητασ τιμόσ 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ ΣΟ 
ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΣΗ 
ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ 

Ημερομηνύα :     10/9/2021       

Ημϋρα :  Παραςκευό 
Ώρα :  14.00μμ 

 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Ημερομηνύα :  15/9/2021       

 Ημϋρα:  Σετϊρτη 

Ώρα:  11.00π.μ.  

ΣΟΠΟ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ 
Γραφεύα του ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ 
ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ,  

Δ/νςη: Π.Ε.Ο.  Πατρών Πϑργου, 

Πϐλη & ΣΚ: Λϊππα ΑχαϏασ, 27052  απϐ την αρμϐδια επιτροπό 
διενϋργειασ διαγωνιςμοϑ  

ΙΦΤ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 300 ημϋρεσ 

ΚΩΔΙΚΟ CPV 
34992000-7: Καταςκευό ενημερωτικών πινακύδων 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΌ ΠΟΤ ΒΑΡYΝΕΙ Π.Δ.Ε.: ΑΕΠ 001/1, Κωδ. Α 2021ΕΠ00110008 

 
ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΤΜΒΑΗ 

ΣΜΗΜΑ 1:Δρϊςη Δ.2: εκτιμώμενησ αξύασ 45.000,00€ με ΥΠΑ 24% , 
ότοι 36.290,32€ (χωρύσ ΥΠΑ 24%) 

ΣΜΗΜΑ 2: Δρϊςη Δ.8: εκτιμώμενησ αξύασ 3.000,00€ με ΥΠΑ 24%  
ότοι 2.419,35€ (χωρύσ ΥΠΑ 24%) 

 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

15 μόνεσ με ϋναρξη απϐ την επομϋνη τησ υπογραφόσ τησ 
ςϑμβαςησ 

 
ΚΡΑΣΗΕΙ ΕΠΙ ΣΗ ΣΙΜΗ ΣΩΝ 
ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Η αμοιβό του αναδϐχου υπϐκειται ςε κρϊτηςη ποςοςτοϑ 0,07% 
υπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και 
ςε κρϊτηςη 0,06% υπϋρ τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών 
Προςφυγών, ςϑμφωνα με τα ϊρθρα 375 παρ. 7 και 350 παρ. 3 
αντύςτοιχα του Ν. 4412/2016. 

 
ΥΟΡΟ ΕΙΟΔΗΜΑΣΟ (ΑΡΘΡΟ 
64 Ν.4172/2013) 

Κατϊ την πληρωμό του αναδϐχου παρακρατεύται φϐροσ 
ειςοδόματοσ - επύ τησ καθαρόσ ςυμβατικόσ αξύασ, ςϑμφωνα με το 
ϊρθρο 64 του Ν.4172/2013. 
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1.1 τοιχεύα Αναθϋτουςασ Αρχόσ  

 

Επωνυμύα ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ 
ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & 
ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ 

Αριθμϐσ Υορολογικοϑ Μητρώου (Α.Υ.Μ.) 099196238 

Σαχυδρομικό διεϑθυνςη Π.Ε.Ο.  Πατρών Πϑργου 

Πϐλη Λϊππα ΑχαϏασ 

Σαχυδρομικϐσ Κωδικϐσ 27052 

Σηλϋφωνο 26930 31939 

Υαξ 26930 31959 

Ηλεκτρονικϐ Σαχυδρομεύο (e-mail)  fdks@otenet.gr  

Αρμϐδιοσ για πληροφορύεσ1 Αναγνωςτοποϑλου Αλεξϊνδρα, 
Καραμπϋρου Γεωργύα 

Γενικό Διεϑθυνςη ςτο διαδύκτυο  (URL) www.strofylianationalpark.gr 

 

 

Εύδοσ Αναθϋτουςασ Αρχόσ  

Η Αναθϋτουςα Αρχό εύναι κοινωφελϋσ μη κερδοςκοπικοϑ χαρακτόρα Νομικϐ Πρϐςωπο Ιδιωτικοϑ 
Δικαύου (Ν.Π.Ι.Δ.), εποπτεϑεται απϐ τον Τπουργϐ Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ, με ςκοπϐ τη διούκηςη 
και διαχεύριςη των περιοχών, ςτοιχεύων και ςυνϐλων τησ φϑςησ και του τοπύου των ϊρθρων 18,19 και 
21 Ν. 1650/1986 (Α΄160), ςϑμφωνα με το ϊρθρο 4 του Ν. 4519/2018 (Α΄25), και ϋχει ϋδρα το Λϊππα Π.Ε. 
ΑχαϏασ. Η Αναθϋτουςα Αρχό αποτελεύ «μη Κεντρικό Αναθϋτουςα Αρχό» κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 2 
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 και ανόκει ςτην Γενικό Κυβϋρνηςη (Τποτομϋασ Κεντρικόσ 
Κυβϋρνηςησ). 

   

Κύρια δραςτηριότητα Α.Α.2 

Η κϑρια δραςτηριϐτητα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ εύναι το Περιβϊλλον και ςυγκεκριμϋνα η διούκηςη και 
διαχεύριςη των περιοχών, ςτοιχεύων και ςυνϐλων τησ φϑςησ και του τοπύου των ϊρθρων 18, 19 και 21 
του ν. 1650/1986 (Α’ 160), ςϑμφωνα με το ϊρθρο 4 του ν. 4519/2018 (Α’ 25). 

 

τοιχεύα Επικοινωνύασ 3  

α) Σα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ εύναι διαθϋςιμα για ελεϑθερη, πλόρη, ϊμεςη & δωρεϊν ηλεκτρονικό 
πρϐςβαςη ςτην διεϑθυνςη (URL):  www.strofylianationalpark.gr. 

β) Οι προςφορϋσ πρϋπει να υποβϊλλονται ςτη διεϑθυνςη: ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ 
ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ, Π.Ε.Ο.  Πατρών Πϑργου, Λϊππα ΑχαϏασ, 
ΣΚ 27052. 

γ) Περαιτϋρω πληροφορύεσ εύναι διαθϋςιμεσ απϐ τον ανωτϋρω αρμϐδιο για πληροφορύεσ: 

ςτην προαναφερθεύςα διεϑθυνςη και ςτο τηλϋφωνο: 26930 31939. 

 

1.2 τοιχεύα Διαδικαςύασ-Φρηματοδότηςη 

Εύδοσ διαδικαςύασ  

                                                           
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 

mailto:fdks@otenet.gr
http://www.strofylianationalpark.gr/




 

Ο διαγωνιςμϐσ θα διεξαχθεύ με την ανοικτό διαδικαςύα του ϊρθρου 117 του ν. 4412/16 και με κριτόριο 
ανϊθεςησ την πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη βϊςει τησ βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιϐτητασ – 
τιμόσ, με τον προϒπολογιςμϐ του ϋργου να ανϋρχεται ςε ςαρϊντα οκτώ χιλιϊδεσ ευρώ (48.000,00€) 
ςυμπεριλαμβανομϋνου ΥΠΑ (24%) ότοι τριϊντα οκτώ χιλιϊδεσ επτακϐςια εννϋα ευρώ και εξόντα οκτώ 
λεπτϊ (38.709,68€) χωρύσ ΥΠΑ (24%) και για τα 2 ΣΜΗΜΑΣΑ. 

 

Φρηματοδότηςη τησ ςύμβαςησ4 

Υορϋασ χρηματοδϐτηςησ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ εύναι η Περιφϋρεια Δυτικόσ Ελλϊδασ μϋςω του 
Περιφερειακοϑ Σαμεύου τησ ΑΕ 2021ΕΠ00110008. Η ςϑμβαςη περιλαμβϊνεται ςτο Τποϋργο 1 τησ 
Πρϊξησ «ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ 
ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ» με κωδικϐ 
ΟΠ (MIS) 5075842 η οπούα ϋχει ενταχθεύ ςτο Επιχειρηςιακϐ Πρϐγραμμα «ΔΤΣ. ΕΛΛΑΔΑ» με βϊςη την 
απϐφαςη ϋνταξησ με αρ. πρωτ. 732/12-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΦΔ57Λ6-22Ε) Απϐφαςη του Περιφερειϊρχη Δυτ. 
Ελλϊδασ. Η παροϑςα ςϑμβαςη χρηματοδοτεύται απϐ την Ευρωπαώκό Ϊνωςη (Ευρωπαώκϐ Σαμεύο 
Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ) και απϐ Εθνικοϑσ πϐρουσ μϋςω του ΠΔΕ. 

1.3 υνοπτικό Περιγραφό φυςικού και οικονομικού αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ  

Αντικεύμενο τησ ςϑμβαςησ  εύναι τα εξόσ:             

Σο αντικεύμενο τησ ςϑμβαςησ αφορϊ ςτην παροχό υπηρεςιών για το ΣΜΗΜΑ 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & 
ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 35 ΕΝΗΜΕΡΨΣΙΚΨΝ ΠΙΝΑΚΙΔΨΝ ΚΑΙ 15 ΠΙΝΑΚΙΔΨΝ ΤΠΟΔΟΦΗ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ 
ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΥΔΤΚ&ΚΚ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΡΑΗ Δ2 & για το ΣΜΗΜΑ 2: 
«ΗΜΑΝΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΨΝ ΜΟΝΟΠΑΣΙΨΝ (ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΨΝ & ΠΟΔΗΛΑΣΙΚΨΝ) ΜΕ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 
QR CODES ΣΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕ ΣΨΝ ΜΟΝΟΠΑΣΙΨΝ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΡΑΗ Δ8 ςϑμφωνα με 
την Αναλυτικό Περιγραφό του φυςικοϑ και οικονομικοϑ αντικειμϋνου ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι τησ 
Διακόρυξησ. 

Σο αντικεύμενο τησ προμόθειασ κατατϊςςεται ςτον ακϐλουθο κωδικϐ του Κοινοϑ Λεξιλογύου δημοςύων 
ςυμβϊςεων (CPV): 34992000-7: Καταςκευό ενημερωτικών πινακύδων. 

Προςφορϋσ υποβϊλλονται για το ςύνολο του προκηρυςςόμενου αντικειμϋνου (και για τα 2 
τμόματα). Η διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ ορύζεται ςε 15 μόνεσ απϐ την επομϋνη υπογραφόσ τησ ςϑμβαςησ. 
ε κϊθε περύπτωςη, ο χρϐνοσ τησ ςϑμβαςησ δεν μπορεύ να εύναι πϋραν απϐ τισ 31/12/2023. Η ςϑμβαςη 
θα ανατεθεύ με το κριτόριο τησ πλϋον ςυμφϋρουςασ απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊσ, βϊςει τησ 
βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιότητασ – τιμόσ.5 

1.4 Θεςμικό πλαύςιο  

Η ανϊθεςη και εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ διϋπεται απϐ την κεύμενη νομοθεςύα και τισ κατ΄ εξουςιοδϐτηςη 
αυτόσ εκδοθεύςεσ κανονιςτικϋσ πρϊξεισ, ϐπωσ ιςχϑουν και ιδύωσ: 
1. Σον Κανονιςμϐ (ΕΚ) αριθ. 213/2008 τησ Επιτροπόσ τησ 28η/11/2007, για τροποπούηςη του 

Κανονιςμοϑ (ΕΚ) αριθ. 2195/2002 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου περύ του 
κοινοϑ λεξιλογύου για τισ δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ (CPV) και των οδηγιών του Ευρωπαώκοϑ  
Κοινοβουλύου και του υμβουλύου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περύ των διαδικαςιών ςϑναψησ 
δημοςύων ςυμβϊςεων, ϐςον αφορϊ ςτην αναθεώρηςη του CPV. 

2. Σον Κανονιςμϐ (ΕΕ) με αριθμ. 1303/2013 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου  τησ 
17ησ/12/2013 «περύ καθοριςμοϑ κοινών διατϊξεων για το Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Περιφερειακόσ 
Ανϊπτυξησ, το Ευρωπαώκϐ Κοινωνικϐ Σαμεύο, το Σαμεύο υνοχόσ, το Ευρωπαώκϐ Γεωργικϐ ταμεύο 
Αγροτικόσ Ανϊπτυξησ, το Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Θϊλαςςασ και Αλιεύασ και περύ καθοριςμοϑ γενικών 
διατϊξεων για το Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ, το Ευρωπαώκϐ Κοινωνικϐ 
Σαμεύο, το Σαμεύο υνοχόσ και το Ευρωπαώκϐ Σαμεύο Θϊλαςςασ και Αλιεύασ και για την 
κατϊργηςη του Κανονιςμοϑ (ΕΚ) αριθ. 1083/2006». 

3. Σον Κανονιςμϐ (ΕΕ) αριθ. 868/2014 τησ Επιτροπόσ τησ 8ησ/08/2014 για τροποπούηςη των 
παραρτημϊτων του Κανονιςμοϑ (ΕΚ) αριθ. 1095/2003 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του 

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

4412/2016 





 

υμβουλύου για τη θϋςπιςη μιασ κοινόσ ονοματολογύασ των εδαφικών ςτατιςτικών μονϊδων 
(NUTS). 

4. Σον Κανονιςμϐ για την εκτϋλεςη ϋργων, για την ανϊθεςη και ςϑναψη ςυμβϊςεων, προμηθειών, 
μελετών και υπηρεςιών του παραπϊνω Υορϋα (ΥΕΚ 1942/Β΄/29.12.2004). 

5. Σον Κανονιςμϐ Οικονομικόσ Διαχεύριςησ του παραπϊνω Υορϋα (ΥΕΚ 1942/Β΄/29.12.2004)  
6. Σο Ν. 4519/2018 «Υορεύσ Διαχεύριςησ Προςτατευϐμενων Περιοχών και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ 

Β΄25). 
7. Ση με αρ. Π1 2380/2012 Κ.Τ.Α. (Β΄3400) «Ρϑθμιςη των ειδικϐτερων θεμϊτων λειτουργύασ και 

διαχεύριςησ του Κεντρικοϑ Ηλεκτρονικοϑ Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων του Τπουργεύου 
Ανϊπτυξησ, Ανταγωνιςτικϐτητασ, Τποδομών, Μεταφορών και Δικτϑων». 

8. Σο Ν. 4412/2016 «Δημϐςιεσ υμβϊςεισ Ϊργων, Προμηθειών και Τπηρεςιών (προςαρμογό ςτισ 
Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΥΕΚ 147/Α΄/08-08-2016), ϐπωσ τροποποιόθηκε και ιςχϑει. 

9. Σο Ν. 4782/2021 «Εκςυγχρονιςμϐσ, Απλοπούηςη και αναμϐρφωςη του ρυθμιςτικοϑ πλαιςύου των 
δημοςύων ςυμβϊςεων, ειδικϐτερεσ ρυθμύςεισ προμηθειών ςτουσ τομεύσ τησ ϊμυνασ και τησ 
αςφϊλειασ και ϊλλεσ διατϊξεισ για την ανϊπτυξη, τισ υποδομϋσ και την υγεύα» (Α’ 36). 

10. Σο Ν. 3861/2010 «Ενύςχυςη τησ διαφϊνειασ με την υποχρεωτικό ανϊρτηςη νϐμων και πρϊξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργϊνων ςτο διαδύκτυο «Πρϐγραμμα  
Διαϑγεια» και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ 112/Α΄/13-07-2010) ϐπωσ τροποποιόθηκε με τον Ν.4727/2020.  

11.  Σο Ν. 4013/2011 «ϑςταςη Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων υμβϊςεων και Κεντρικοϑ 
Ηλεκτρονικοϑ Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων.  

12.  Σο Ν. 4250/2014 «Διοικητικϋσ Απλουςτεϑςεισ – Καταργόςεισ, υγχωνεϑςεισ Νομικών Προςώπων 
και Τπηρεςιών του Δημοςύου Σομϋα – Σροποπούηςη Διατϊξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και 
λοιπϋσ ρυθμύςεισ» (ΥΕΚ 74/Α’/26-03-2014) και ειδικϐτερα το ϊρθρο 1 «Κατϊργηςη τησ 
υποχρϋωςησ επικυρώςεων αντιγρϊφων εγγρϊφων». 

13. Σο Ν. 2859/2000 «Κϑρωςη Κώδικα Υϐρου Προςτιθϋμενησ Αξύασ  (ΥΠΑ)» [ΥΕΚ 248/Α’ 7-11-2000] 
και ειδικϐτερα το ϊρθρο 21 «υντελεςτϋσ. Τπολογιςμϐσ του Υϐρου». 

14. Σην ΠΟΛ 1056/05 με αρ. πρωτ. 103801/208/0015/31-003-2005 Τπ. Οικονομικών και τησ 
13984/ΕΤ/2810/21-01-2005 «Περύ εφαρμογόσ νϋων ςυντελεςτών του Υ.Π.Α.». 

15. Σην ΠΟΛ 1061/2016/ «ΥΠΑ Αϑξηςη ςυντ. ςε 24% απϐ 1/6/16 και κατϊργηςη μειωμϋνων 
ςυντελεςτών ςε 2η ομϊδα νηςιών». 

16. Σην παρ. Ζ΄ του Ν. 4152/2013 (Α΄107) «Προςαρμογό τησ ελληνικόσ Νομοθεςύασ ςτη Οδηγύα 2011/7 
τησ 13.2.2001 για την καταπολϋμηςη των καθυςτερόςεων πληρωμών ςτισ εμπορικϋσ 
ςυναλλαγϋσ», 

17. Σο Ν. 4172/2013 «Υορολογύα ειςοδόματοσ, επεύγοντα μϋτρα εφαρμογόσ του ν. 4046/2012, του ν. 
4093/2012 και του 4127/2013 και ϊλλεσ διατϊξεισ» [ΥΕΚ 167/Α’/23-7-2013] και ειδικϐτερα το ϊρθρο 
64 «υντελεςτϋσ παρακρϊτηςησ φϐρου». 

18.  Σο Ν.4270/2014 «Αρχϋσ Δημοςιονομικόσ διαχεύριςησ και εποπτεύασ (ενςωμϊτωςη τησ οδηγύασ 
2011/85/ΕΕ) – δημϐςιο λογιςτικϐ και ϊλλεσ διατϊξεισ» (ΥΕΚ 143/Α’ 28-6-2014). 

19. Σο π.δ. 28/2015 «Κωδικοπούηςη διατϊξεων για την πρϐςβαςη ςε δημϐςια ϋγγραφα και ςτοιχεύα 
(ΥΕΚ 34/Α’ /23-3-2015). 

20. Σο ϊρθρο 36 τησ με αρ. 81896/ΕΤΘΤ712/31-07-2015 Απϐφαςησ του Τπουργοϑ Οικονομύασ, 
Τποδομών, Ναυτιλύασ και Σουριςμοϑ, για τισ ςυγχρηματοδοτοϑμενεσ ςυμβϊςεισ ςτα πλαύςια των 
προγραμμϊτων ΕΠΑ 2014-2020. 

21. Σον κατ’ εξουςιοδϐτηςη κανονιςμϐ (ΕΕ) 2017/2365/ τησ Επιτροπόσ τησ 18ησ  Δεκεμβρύου 2017 για 
την τροποπούηςη τησ οδηγύασ 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου, 
ϐςον αφορϊ ςτα κατώτατα ϐρια εφαρμογόσ για τισ διαδικαςύεσ ςϑναψησ ςυμβϊςεων. 

22. Σην υπ’ αρύθμ. 76928/09-7-2021 Απϐφαςη των Τπουργών Ανϊπτυξησ και Επενδϑςεων –
Επικρϊτειασ με θϋμα «Ρϑθμιςη ειδικϐτερων θεμϊτων λειτουργύασ και διαχεύριςησ του Κεντρικοϑ 
Ηλεκτρονικοϑ Μητρώου Δημοςύων υμβϊςεων [Κ.Η.Μ.ΔΗ..]» (ΥΕΚ 3075/Β’/13-7-2021). 

23. Σην υπ’ αρύθμ. 1191/14-3-2017 κοινό απϐφαςη των Τπουργών Δικαιοςϑνησ, Διαφϊνειασ και 
Ανθρωπύνων Δικαιωμϊτων και Οικονομικών με θϋμα «Καθοριςμϐσ του χρϐνου, τρϐπου 
υπολογιςμοϑ, τησ διαδικαςύασ παρακρϊτηςησ και απϐδοςησ τησ κρϊτηςησ 0,06% υπϋρ τησ Αρχόσ 
Εξϋταςησ Προδικαςτικών Προςφυγών [Α.Ε.Π.Π.], καθώσ και των λοιπών λεπτομερειών 
εφαρμογόσ τησ παρ. 3 του ϊρθρου 350 του Ν. 4412/2016 (Α΄/147) [ΥΕΚ 969/Β’ /22-3-2017]. 

24.  Σην υπ’ αρύθμ. 5143/5-12-2014 απϐφαςη του Αναπληρωτό Τπουργοϑ Οικονομικών με θϋμα 
«Καθοριςμϐσ του τρϐπου υπολογιςμοϑ, τησ διαδικαςύασ παρακρϊτηςησ και απϐδοςησ τησ 
κρϊτηςησ υπϋρ τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ., καθώσ και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογόσ τησ παρ.3 του 
ϊρθ. 4 του Ν. 4013/2011 (Α’ 204), ϐπωσ ιςχϑει [ΥΕΚ 3335/Β’ 11-12-2014]. 





 

25. Σην Κατευθυντόρια Οδηγύα 19 (2η Ϊκδοςη – Αριθμϐσ Απϐφαςησ 1/2018) τησ Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. με θϋμα 
«υμβϊςεισ κϊτω των ορύων των ϊρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ I) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ II) του Ν. 4412/2016 (Α΄147) 
– Προςαρμογό ςτισ Οδηγύεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ (ΑΔΑ: ΨΨΤΓΟΞΣΒ-Θ73). 

26. Σην υπ’ αρύθμ. Απϐφαςη 27206/21-12-2009 (ΥΕΚ 538/2009 ΤΟΔΔ) Τπουργοϑ ΠΕΚΑ «υγκρϐτηςη 
του Διοικητικοϑ υμβουλύου του Υορϋα Διαχεύριςησ Τγροτϐπων Κοτυχύου  -τροφυλιϊσ» ϐπωσ 
τροποποιόθηκε και ιςχϑει.   

27. Σον Κανονιςμϐ Λειτουργύασ του Δ.. του Υορϋα Διαχεύριςησ Κοτυχύου-τροφυλιϊσ και 
Κυπαριςςιακοϑ Κϐλπου  (ΥΕΚ 1942/Β/29.12.2004). 

28.  Σο νϐμο 4314/2014 για τη διαχεύριςη, τον ϋλεγχο και την εφαρμογό αναπτυξιακών παρεμβϊςεων 
για την Προγραμματικό Περύοδο 2014-2020 (ΥΕΚ 265/Α/23-12-2014), ϐπωσ τροποποιόθηκε με τον 
Ν. 4328/2015 (ΥΕΚ 51/Α/14-05-2015) και τον Ν. 4331/2015 (ΥΕΚ 69/Α/2-7-2015) και ιςχϑει. 

29. Σισ διατϊξεισ τησ υπ’ αριθ. ΤΠΕΝ/ΔΠΔΑ/125500/3541/31-12-2020 Τ.Α. (ΥΕΚ Β/5951/31-12-2020), με 
την οπούα εγκρύνεται ο προϒπολογιςμϐσ του οικονομικοϑ ϋτουσ 2021 του ΥΟΡΕΑ. 

30. Σην με αριθμ. 732/12-2-2021 (ΑΔΑ: ΨΦΔ57Λ6-22Ε) Απϐφαςη Ϊνταξησ τησ Πρϊξησ με τύτλο 
«ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ 
ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ» και 
MIS 5075842 ςτο Ε.Π. «ΔΤΣ.ΕΛΛΑΔΑ». 

31. Σην με αριθ. 34501/23-3-2021 (ΑΔΑ 6Ξ846ΜΣΛΡ-ΒΟΡ) Απϐφαςη του Τφ. Ανϊπτυξησ & 
Επενδϑςεων περύ ϋνταξησ ςτο ΠΔΕ 2021 τησ Πρϊξησ με τύτλο «ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ 
ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΨΝ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ 
ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ» με ενϊριθμο 2021ΕΠ00110008 και MIS 
5075842 ςτο Ε.Π. «ΔΤΣ.ΕΛΛΑΔΑ». 

32. Σην υπ’ αριθ. 18/5-4-2021 Απϐφαςη (ΑΔΑ Ψ3ΝΘ46ΜΣΕ-ΕΥΦ) τησ 3ησ Σακτικόσ υνεδρύαςησ του 
Δ.. του ΥΟΡΕΑ ςχετικϊ με την ϋγκριςη τησ Απϐφαςησ Τλοπούηςησ με Ίδια Μϋςα (ΑΤΙΜ) τησ 
πρϊξησ «ΕΠΙΦΟΡΗΓΗΗ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΨΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & 
ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ ΓΙΑ ΔΡΑΕΙ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΠΡΟΣΑΣΕΤΟΜΕΝΨΝ ΠΕΡΙΟΦΨΝ ΕΙΔΨΝ 
ΚΑΙ ΟΙΚΟΣΟΠΨΝ» με Κωδικϐ MIS 5033024 και κωδικϐ Α 2019Ε27510024 ςτο ΕΠΙΦΕΙΡΗΙΑΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΤΠΟΔΟΜΕ ΜΕΣΑΥΟΡΨΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΑΕΙΥΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ" ΕΠΑ 2014-
2020. 

33. Σο με κωδ. ΑΔΑΜ 21REQ008494457 Πρωτογενϋσ Αύτημα, 21REQ008679307 Εγκεκριμϋνο Αύτημα 
που αφοροϑν ςτη πρϐθεςη του ΥΟΡΕΑ να προβεύ ςτην ςυγκεκριμϋνη παροχό υπηρεςιών. 

34. Σην με αριθμ. 19/31-5-2021 Απϐφαςη (ΑΔΑ: 6Φ1Α46Μ9ΣΕ-ΑΧΞ) τησ 4ησ Σακτικόσ υνεδρύαςησ του 
Δ.. του ΥΟΡΕΑ που αφορϊ ςτην ϋγκριςη του διαγωνιςμοϑ, ςτον Οριςμϐ επιτροπόσ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ & ΑΝΑΘΕΗ & ςτον οριςμϐ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ & ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
του ςυνοπτικοϑ διαγωνιςμοϑ για την παροχό υπηρεςιών ςτα πλαύςια του ΠΕΠ για την εφαρμογό 
των δρϊςεων Δ.2 & Δ.8. 

35. Σην με αριθμ. 12/5-7-2021 Απϐφαςη τησ 5ησ Σακτικόσ υνεδρύαςησ Απϐφαςη του Δ.. του ΥΟΡΕΑ 
που αφορϊ ςτον Οριςμϐ Επιτροπόσ Ενςτϊςεων ςτα πλαύςια του ςυνοπτικοϑ διαγωνιςμοϑ για την 
για την παροχό υπηρεςιών ςτα πλαύςια του ΠΕΠ ΔΤΣ.ΕΛΛΑΔΑ που θα πραγματοποιόςει ο 
ΥΟΡΕΑ. 

36. Σο γεγονϐσ ϐτι, η προκαλοϑμενη με την παροϑςα ςϑμβαςη δαπϊνη βαρϑνει τισ εγκεκριμϋνεσ 
πιςτώςεισ του οικονομικοϑ προϒπολογιςμοϑ ϋτουσ 2021 (ΚΨΔ. ΛΟΓ. 61.00.99) του ΥΟΡΕΑ με τη 
δϋςμευςη του ςχετικοϑ ποςοϑ ςϑμφωνα με τα ανωτϋρω (29 & 31) ςχετικϊ. 

1.5 Προθεςμύα παραλαβόσ προςφορών και διενϋργεια διαγωνιςμού  

Η καταληκτικό ημερομηνύα παραλαβόσ των προςφορών εύναι η 10η/9/2021 ημϋρα Παραςκευό και ώρα 
14:00 μ.μ.6 (17 ημϋρεσ απϐ την ημερομηνύα δημοςύευςησ τησ προκόρυξησ τησ ςϑμβαςησ ςτο ΚΗΜΔΗ). 
Η επιλογό του αναδϐχου, θα γύνει με την «διαδικαςύα ςυνοπτικοϑ διαγωνιςμοϑ» του ϊρθρου 117 του 
Ν.4412/2016 και υπϐ τισ προϒποθϋςεισ του νϐμου αυτοϑ και τουσ ειδικϐτερουσ ϐρουσ τησ παροϑςασ. 
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 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. 





 

1.6 Δημοςιότητα 

Α. Δημοςύευςη ςε εθνικό επύπεδο 7 

Η παροϑςα Διακόρυξη με τα Παραρτόματϊ τησ θα καταχωρηθοϑν ςτο Κεντρικϐ Ηλεκτρονικϐ Μητρώο 
Δημοςύων υμβϊςεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ..) (http://eprocurement.gov.gr) ςϑμφωνα με το ϊρθρο 66 του Ν. 
4412/2016, ϐπωσ τροποποιόθηκε με το ϊρθρα 19 και 139 Ν.4782/2021. 

Περύληψη τησ παροϑςασ Διακόρυξησ, ϐπωσ προβλϋπεται ςτην περύπτωςη (ιςτ) τησ παραγρϊφου 3 του 
ϊρθρου 76 του Ν.4727/2020, θα αναρτηθεύ ςτο διαδύκτυο, ςτον ιςτϐτοπο  
https://diavgeia.gov.gr/f/YG.KO.ST.KY.KO. 

Η παροϑςα Διακόρυξη μαζύ με τα Παραρτόματϊ τησ ςε μορφό αρχεύου pdf καθώσ και το Ευρωπαώκϐ 
Ενιαύο Ϊγγραφο ϑμβαςησ (ΕΕΕ) και το Ϊντυπο Οικονομικόσ Προςφορϊσ ςε μορφό αρχεύου doc, ϐπωσ 
επύςησ και τυχϐν ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ και διευκρινύςεισ που θα παραςχεθοϑν απϐ την 
Αναθϋτουςα Αρχό θα αναρτηθοϑν και ςτον δικτυακϐ τϐπο τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ: 
www.strofylianationalpark.gr.  

1.7 Αρχϋσ εφαρμοζόμενεσ ςτη διαδικαςύα ςύναψησ  

Οι οικονομικού φορεύσ δεςμεϑονται ϐτι: 

α) τηροϑν και θα εξακολουθόςουν να τηροϑν κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ, εφϐςον επιλεγοϑν,  τισ 
υποχρεώςεισ τουσ που απορρϋουν απϐ τισ διατϊξεισ τησ περιβαλλοντικόσ, κοινωνικοαςφαλιςτικόσ και 
εργατικόσ νομοθεςύασ, που ϋχουν θεςπιςτεύ με το δύκαιο τησ Ϊνωςησ, το εθνικϐ δύκαιο, ςυλλογικϋσ 
ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικοϑ, κοινωνικοϑ και εργατικοϑ δικαύου, οι οπούεσ 
απαριθμοϑνται ςτο Παρϊρτημα Φ του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016. Η τόρηςη των εν λϐγω 
υποχρεώςεων ελϋγχεται και βεβαιώνεται απϐ τα ϐργανα που επιβλϋπουν την εκτϋλεςη των δημοςύων 
ςυμβϊςεων και τισ αρμϐδιεσ δημϐςιεσ αρχϋσ και υπηρεςύεσ που ενεργοϑν εντϐσ των ορύων τησ ευθϑνησ 
και τησ αρμοδιϐτητϊσ τουσ8 . 

β) δεν θα ενεργόςουν αθϋμιτα, παρϊνομα ό καταχρηςτικϊ καθ΄ ϐλη τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ 
ανϊθεςησ, αλλϊ και κατϊ το ςτϊδιο εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ, εφϐςον επιλεγοϑν. 

γ) λαμβϊνουν τα κατϊλληλα μϋτρα για να διαφυλϊξουν την εμπιςτευτικϐτητα των πληροφοριών που 
ϋχουν χαρακτηριςθεύ ωσ τϋτοιεσ. 
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 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 

http://www.strofylianationalpark.gr/




 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

2.1 Γενικϋσ Πληροφορύεσ 

2.1.1 Έγγραφα τησ ςύμβαςησ 

Σα ϋγγραφα τησ παροϑςασ διαδικαςύασ ςϑναψησ9  εύναι τα ακϐλουθα: 
Α) Η παροϑςα Διακόρυξη με τα παραρτόματϊ τησ που αποτελοϑν αναπϐςπαςτο μϋροσ αυτόσ. 
Β) Σο ςυμφωνητικϐ.  
Γ) Συχϐν ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ και διευκρινύςεισ που θα παραςχεθοϑν απϐ την Αναθϋτουςα 
Αρχό. 

2.1.2 Επικοινωνύα - Πρόςβαςη ςτα ϋγγραφα τησ ύμβαςησ 

Οι ενδιαφερϐμενοι μποροϑν να ϋχουν δωρεϊν πρϐςβαςη ςτο περιεχϐμενο τησ Διακόρυξησ, ςτα 
Παραρτόματϊ τησ και ςτα λοιπϊ ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ (τεϑχη) μϋςω τησ ιςτοςελύδασ τησ 
Αναθϋτουςασ Αρχόσ, ςτη διεϑθυνςη (URL): www.strofylianationalpark.gr ςτη διαδρομό ΦΡΗΙΜΑ-
ΠΡΟΚΗΡΤΞΕΙ. 

2.1.3 Παροχό Διευκρινύςεων 

Οι προςφϋροντεσ μποροϑν να ζητόςουν ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ό διευκρινύςεισ για το 
διαγωνιςμϐ εγγρϊφωσ ςτη διεϑθυνςη ηλεκτρονικοϑ ταχυδρομεύου fdks@otenet.gr το αργϐτερο επτϊ  
(7) ημϋρεσ πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών, δηλαδό μϋχρι και τισ 3/9/2021, 
ημϋρα Παραςκευό.  

Αιτόματα που υποβϊλλονται εκπρϐθεςμα δεν εξετϊζονται. 

Η Αναθϋτουςα Αρχό θα απαντόςει ταυτϐχρονα και ςυγκεντρωτικϊ ςε ϐλεσ τισ διευκρινύςεισ που θα 
ζητηθοϑν εντϐσ του ανωτϋρω διαςτόματοσ, το αργϐτερο τϋςςερισ (4) ημϋρεσ πριν απϐ την προθεςμύα 
που ορύζεται για την παραλαβό των προςφορών, δηλαδό μϋχρι τισ 6/9/2021. 

ημειώνεται ϐτι οι ςυμπληρωματικϋσ πληροφορύεσ ςχετικϊ με τα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ, καθώσ και οι 
γραπτϋσ διευκρινύςεισ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ επύ ερωτημϊτων των ενδιαφερομϋνων ςχετικϊ με τα 
ϋγγραφα και τη διαδικαςύα του διαγωνιςμοϑ.  

Σροποπούηςη των ϐρων τησ διαγωνιςτικόσ διαδικαςύασ (πχ αλλαγό/μετϊθεςη τησ καταληκτικόσ 
ημερομηνύασ υποβολόσ προςφορών, καθώσ και ςημαντικϋσ αλλαγϋσ των εγγρϊφων τησ ςϑμβαςησ, 
ςϑμφωνα με την προηγοϑμενη παρϊγραφο) δημοςιεϑεται ςτο ΚΗΜΔΗ10.  

2.1.4 Γλώςςα 

Σα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ ϋχουν ςυνταχθεύ ςτην ελληνικό γλώςςα. ε περύπτωςη αςυμφωνύασ μεταξϑ 
των τμημϊτων των εγγρϊφων τησ ςϑμβαςησ που ϋχουν ςυνταχθεύ ςε περιςςϐτερεσ γλώςςεσ, επικρατεύ 
η ελληνικό ϋκδοςη.11 

Συχϐν προδικαςτικϋσ προςφυγϋσ υποβϊλλονται ςτην ελληνικό γλώςςα. 
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 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 

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. 





 

Οι προςφορϋσ, τα  ςτοιχεύα που περιλαμβϊνονται ςε αυτϋσ, καθώσ και τα αποδεικτικϊ ϋγγραφα ςχετικϊ 
με τη μη ϑπαρξη λϐγου αποκλειςμοϑ και την πλόρωςη των κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ12 
ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεϑονται απϐ επύςημη μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό 
γλώςςα. 

Σα αλλοδαπϊ δημϐςια και ιδιωτικϊ ϋγγραφα ςυνοδεϑονται απϐ μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό 
γλώςςα, επικυρωμϋνη εύτε απϐ πρϐςωπο αρμϐδιο κατϊ τισ κεύμενεσ διατϊξεισ τησ εθνικόσ νομοθεςύασ 
εύτε απϐ πρϐςωπο κατϊ νϐμο αρμϐδιο τησ χώρασ ςτην οπούα ϋχει ςυνταχθεύ το ϋγγραφο..  

Ενημερωτικϊ και τεχνικϊ φυλλϊδια και ϊλλα ϋντυπα -εταιρικϊ ό μη- με ειδικϐ τεχνικϐ περιεχόμενο, 
δηλαδό ϋντυπα με αμιγώσ τεχνικϊ χαρακτηριςτικϊ, ϐπωσ αριθμοϑσ, αποδϐςεισ ςε διεθνεύσ μονϊδεσ, 
μαθηματικοϑσ τϑπουσ και ςχϋδια, που εύναι δυνατϐν να διαβαςτοϑν ςε κϊθε γλώςςα και δεν εύναι 
απαραύτητη η μετϊφραςη τουσ, μποροϑν να υποβϊλλονται ςε ϊλλη γλώςςα, χωρύσ να ςυνοδεϑονται 
απϐ μετϊφραςη ςτην ελληνικό. 13. 

Κατϊ παρϋκκλιςη των ωσ ϊνω παραγρϊφων, γύνεται δεκτό η υποβολό ενϐσ ό περιςςϐτερων ςτοιχεύων 
των προςφορών και των δικαιολογητικών κατακϑρωςησ, ςτην Αγγλικό γλώςςα χωρύσ να απαιτεύται 
επικϑρωςό τουσ, ςτο μϋτρο που τα ανωτϋρω ϋγγραφα εύναι καταχωριςμϋνα ςε επύςημουσ ιςτϐτοπουσ 
φορϋων πιςτοπούηςησ, ςτουσ οπούουσ υπϊρχει ελεϑθερη πρϐςβαςη μϋςω διαδικτϑου και εφϐςον ο 
οικονομικϐσ φορϋασ παραπϋμπει ςε αυτοϑσ, προκειμϋνου η επαλόθευςη τησ ιςχϑοσ τουσ να εύναι 
ευχερόσ για την αναθϋτουςα αρχό.14  

Κϊθε μορφόσ επικοινωνύα με την αναθϋτουςα αρχό, καθώσ και μεταξϑ αυτόσ και του αναδϐχου, θα 
γύνονται υποχρεωτικϊ ςτην ελληνικό γλώςςα15. 

2.1.5 Εγγυόςεισ16 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ των παραγρϊφων 2.2.2 και 4.1. εκδύδονται απϐ πιςτωτικϊ ιδρϑματα ό 
χρηματοδοτικϊ ιδρϑματα ό αςφαλιςτικϋσ επιχειρόςεισ κατϊ την ϋννοια των περιπτώςεων β΄ και γ΄ τησ 
παρ. 1 του ϊρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)17, που λειτουργοϑν νϐμιμα ςτα κρϊτη - μϋλη τησ Ϊνωςησ ό 
του Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ Φώρου ό ςτα κρϊτη-μϋρη τησ Δ και ϋχουν, ςϑμφωνα με τισ ιςχϑουςεσ 
διατϊξεισ, το δικαύωμα αυτϐ. Μποροϑν, επύςησ, να εκδύδονται απϐ το Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ό να παρϋχονται με 
γραμμϊτιο του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων με παρακατϊθεςη ςε αυτϐ του αντύςτοιχου 
χρηματικοϑ ποςοϑ18. Αν ςυςταθεύ παρακαταθόκη με γραμμϊτιο παρακατϊθεςησ χρεογρϊφων ςτο 
Σαμεύο Παρακαταθηκών και Δανεύων, τα τοκομερύδια ό μερύςματα που λόγουν κατϊ τη διϊρκεια τησ 
εγγϑηςησ επιςτρϋφονται μετϊ τη λόξη τουσ ςτον υπϋρ ου η εγγϑηςη οικονομικϐ φορϋα. 

Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ εκδύδονται κατ’ επιλογό των οικονομικών φορϋων απϐ ϋναν ό περιςςϐτερουσ 
εκδϐτεσ τησ παραπϊνω παραγρϊφου. 

Οι εγγυόςεισ αυτϋσ περιλαμβϊνουν κατ’ ελϊχιςτον τα ακϐλουθα ςτοιχεύα: α) την ημερομηνύα ϋκδοςησ, 
β) τον εκδϐτη, γ) την αναθϋτουςα αρχό προσ την οπούα απευθϑνονται, δ) τον αριθμϐ τησ εγγϑηςησ, ε) το 
ποςϐ που καλϑπτει η εγγϑηςη, ςτ) την πλόρη επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη διεϑθυνςη του οικονομικοϑ 
φορϋα υπϋρ του οπούου εκδύδεται η εγγϑηςη (ςτην περύπτωςη ϋνωςησ αναγρϊφονται ϐλα τα 
παραπϊνω για κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ),  ζ) τουσ ϐρουσ ϐτι: αα) η εγγϑηςη παρϋχεται ανϋκκλητα και 
ανεπιφϑλακτα, ο δε εκδϐτησ παραιτεύται του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και τησ διζόςεωσ, και ββ) ϐτι 
ςε περύπτωςη κατϊπτωςησ αυτόσ, το ποςϐ τησ κατϊπτωςησ υπϐκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχϑον τϋλοσ 
χαρτοςόμου, η) τα ςτοιχεύα τησ ςχετικόσ διακόρυξησ και την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ 
προςφορών, θ) την ημερομηνύα λόξησ ό τον χρϐνο ιςχϑοσ τησ εγγϑηςησ, ι) την ανϊληψη υποχρϋωςησ 
απϐ τον εκδϐτη τησ εγγϑηςησ να καταβϊλει το ποςϐ τησ εγγϑηςησ ολικϊ ό μερικϊ εντϐσ πϋντε (5) 
ημερών μετϊ απϐ απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη εκεύνου προσ τον οπούο απευθϑνεται και ια) ςτην 
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       Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016  
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 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 
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 Άρκρο 72 ν. 4412/2016  
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  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) 
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). 





 

περύπτωςη των εγγυόςεων καλόσ εκτϋλεςησ και προκαταβολόσ, τον αριθμϐ και τον τύτλο τησ ςχετικόσ 
ςϑμβαςησ19.  

Η περ. αα’ του προηγοϑμενου εδαφύου ζ΄ δεν εφαρμϐζεται για τισ εγγυόςεισ που παρϋχονται με 
γραμμϊτιο του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων. 

Τπόδειγμα τησ εγγυητικόσ επιςτολόσ καλόσ εκτϋλεςησ βρύςκονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V. 

Η αναθϋτουςα αρχό επικοινωνεύ με τουσ εκδϐτεσ των εγγυητικών επιςτολών προκειμϋνου να 
διαπιςτώςει την εγκυρϐτητϊ τουσ. 

2.1.6 Προςταςύα Προςωπικών Δεδομϋνων 

Η αναθϋτουςα αρχό ενημερώνει το φυςικϐ πρϐςωπο που υπογρϊφει την προςφορϊ ωσ Προςφϋρων ό 
ωσ Νϐμιμοσ Εκπρϐςωποσ Προςφϋροντοσ, ϐτι η ύδια ό και τρύτοι, κατ’ εντολό και για λογαριαςμϐ τησ, θα 
επεξεργϊζονται προςωπικϊ δεδομϋνα που περιϋχονται ςτουσ φακϋλουσ τησ προςφορϊσ και τα 
αποδεικτικϊ μϋςα τα οπούα υποβϊλλονται ςε αυτόν, ςτο πλαύςιο του παρϐντοσ Διαγωνιςμοϑ, για το 
ςκοπϐ τησ αξιολϐγηςησ των προςφορών και τησ ενημϋρωςησ ϋτερων ςυμμετεχϐντων ςε αυτϐν, 
λαμβϊνοντασ κϊθε εϑλογο μϋτρο για τη διαςφϊλιςη του απϐρρητου και τησ αςφϊλειασ τησ 
επεξεργαςύασ των δεδομϋνων και τησ προςταςύασ τουσ απϐ κϊθε μορφόσ αθϋμιτη επεξεργαςύα, 
ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ νομοθεςύασ περύ προςταςύασ προςωπικών δεδομϋνων, κατϊ τα 
αναλυτικώσ αναφερϐμενα ςτην αναλυτικό ενημϋρωςη που επιςυνϊπτεται ςτην παροϑςα 
(ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII). 

2.2 Δικαύωμα υμμετοχόσ - Κριτόρια Ποιοτικόσ Επιλογόσ 

2.2.1 Δικαύωμα ςυμμετοχόσ  

1. Δικαύωμα ςυμμετοχόσ ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ ϋχουν φυςικϊ ό νομικϊ 
πρϐςωπα και, ςε περύπτωςη ενώςεων οικονομικών φορϋων, τα μϋλη αυτών, που εύναι εγκατεςτημϋνα 
ςε: 

α) κρϊτοσ-μϋλοσ τησ Ϊνωςησ, 

β) κρϊτοσ-μϋλοσ του Ευρωπαώκοϑ Οικονομικοϑ Φώρου (Ε.Ο.Φ.), 

γ) τρύτεσ χώρεσ που ϋχουν υπογρϊψει και κυρώςει τη Δ20, ςτο βαθμϐ που η υπϐ ανϊθεςη δημϐςια 
ςϑμβαςη καλϑπτεται απϐ τα Παραρτόματα 1, 2, 4, 5, 6 και 721 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του ςχετικοϑ με 
την Ϊνωςη Προςαρτόματοσ I τησ ωσ ϊνω υμφωνύασ, καθώσ και  

δ) ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν εμπύπτουν ςτην περύπτωςη γ΄ τησ παροϑςασ παραγρϊφου και ϋχουν 
ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την Ϊνωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων 
ςυμβϊςεων22. 

το βαθμϐ που καλϑπτονται απϐ τα Παραρτόματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τισ γενικϋσ ςημειώςεισ του 
ςχετικοϑ με την Ϊνωςη Προςαρτόματοσ I τησ Δ, καθώσ και τισ λοιπϋσ διεθνεύσ ςυμφωνύεσ απϐ τισ 
οπούεσ δεςμεϑεται η Ϊνωςη, οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ επιφυλϊςςουν για τα ϋργα, τα αγαθϊ, τισ υπηρεςύεσ 
και τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ των χωρών που ϋχουν υπογρϊψει τισ εν λϐγω ςυμφωνύεσ μεταχεύριςη 
εξύςου ευνοώκό με αυτόν που επιφυλϊςςουν για τα ϋργα, τα αγαθϊ, τισ υπηρεςύεσ και τουσ οικονομικοϑσ 
φορεύσ τησ Ϊνωςησ23. 

2. Οικονομικϐσ φορϋασ ςυμμετϋχει εύτε μεμονωμϋνα εύτε ωσ μϋλοσ ϋνωςησ. Οι ενώςεισ οικονομικών 
φορϋων, ςυμπεριλαμβανομϋνων και των προςωρινών ςυμπρϊξεων, δεν απαιτεύται να περιβληθοϑν 
ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό για την υποβολό προςφορϊσ. Η αναθϋτουςα αρχό  μπορεύ να απαιτόςει 
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        Ραρ. 12 άρκρου 72 ν. 4412/2016 
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        Βλ. ςχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
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        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». 





 

απϐ τισ ενώςεισ οικονομικών φορϋων να περιβληθοϑν ςυγκεκριμϋνη νομικό μορφό, εφϐςον τουσ 
ανατεθεύ η ςϑμβαςη. 

τισ περιπτώςεισ υποβολόσ προςφορϊσ απϐ ϋνωςη οικονομικών φορϋων, ϐλα τα μϋλη τησ ευθϑνονται 
ϋναντι τησ αναθϋτουςασ αρχόσ αλληλϋγγυα και εισ ολϐκληρον.24   

2.2.2 Εγγύηςη ςυμμετοχόσ25 

Δεν απαιτεύται εγγύηςη ςυμμετοχόσ. 

(Πρβλ ϋκτο εδϊφ. τησ παρ. 1α του ϊρθρου 72 του Ν. 4412/2016). 

 

2.2.2.1 Εγγύηςη Καλόσ Εκτϋλεςησ 

Η Εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ, το ϑψοσ τησ οπούασ καθορύζεται ςε ποςοςτϐ 4% επύ τησ αξύασ τησ 
ςϑμβαςησ εκτϐσ ΥΠΑ, κατατύθεται πριν ό κατϊ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ, απευθϑνεται δε προσ την 
Αρχό. 

Η εγγυητικό επιςτολό περιλαμβϊνει κατ’ ελϊχιςτον τα ακϐλουθα ςτοιχεύα: 

α)  την ημερομηνύα ϋκδοςησ, 

β)  τον εκδϐτη, 

γ)  τον φορϋα προσ τον οπούο απευθϑνονται, 

δ)  τον αριθμϐ τησ εγγϑηςησ, 

ε)  το ποςϐ που καλϑπτει η εγγϑηςη, 

ςτ) την πλόρη επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη διεϑθυνςη του οικονομικοϑ φορϋα υπϋρ του οπούου 
εκδύδεται η  εγγϑηςη (ςτην περύπτωςη ϋνωςησ αναγρϊφονται ϐλα τα παραπϊνω για κϊθε μϋλοσ τησ 
ϋνωςησ),  

ζ) τουσ ϐρουσ ϐτι: αα) η εγγϑηςη παρϋχεται ανϋκκλητα & ανεπιφϑλακτα, ο δε εκδϐτησ παραιτεύται του 
δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και τησ διζόςεωσ, και ββ) ϐτι ςε περύπτωςη κατϊπτωςησ  αυτόσ,  το  ποςϐ  
τησ  κατϊπτωςησ  υπϐκειται  ςτο  εκϊςτοτε  ιςχϑον  τϋλοσ χαρτοςόμου,  

η) τα ςτοιχεύα τησ παροϑςασ διακόρυξησ και την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ, 

θ) την ημερομηνύα λόξησ ό τον χρϐνο ιςχϑοσ τησ εγγϑηςησ, 

ι) την ανϊληψη υποχρϋωςησ απϐ τον εκδϐτη τησ εγγϑηςησ να καταβϊλει το ποςϐ τησ εγγϑηςησ ολικϊ ό 
μερικϊ εντϐσ πϋντε (5) ημερών μετϊ απϐ απλό ϋγγραφη ειδοπούηςη εκεύνου προσ τον οπούο 
απευθϑνεται. 

ια)  τον αριθμϐ και τον τύτλο τησ ςχετικόσ ςϑμβαςησ. 

Ειδικϊ το γραμμϊτιο του Σαμεύου Παρακαταθηκών και Δανεύων αρκεύ να φϋρει τα παρακϊτω ςτοιχεύα: 
α) την ημερομηνύα ϋκδοςησ, β) τον εκδϐτη, γ) την Αρχό προσ την οπούα απευθϑνεται δ) τον αριθμϐ τησ 
εγγϑηςησ, ε) το ποςϐ που καλϑπτει η εγγϑηςη, ςτ) την πλόρη επωνυμύα, τον Α.Υ.Μ. και τη διεϑθυνςη 
του οικονομικοϑ φορϋα υπϋρ του οπούου εκδύδεται η εγγϑηςη, ζ) τα ςτοιχεύα τησ ςχετικόσ διακόρυξησ 
και την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ και η) τον τύτλο τησ ςϑμβαςησ. 

ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςϑμβαςησ κατϊ το ϊρθρο 132 του Ν. 4412/2016, η οπούα ςυνεπϊγεται 
αϑξηςη τησ ςυμβατικόσ αξύασ, ο ανϊδοχοσ εύναι υποχρεωμϋνοσ να καταθϋςει πριν την υπογραφό τησ 
νϋασ ςϑμβαςησ, νϋα εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ, το ϑψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτϐ 4% επύ του 
ποςοϑ τησ αξύασ τησ νϋασ ςϑμβαςησ εκτϐσ ΥΠΑ. 

Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ καταπύπτει ςτην περύπτωςη παρϊβαςησ των ϐρων τησ ϑμβαςησ, ϐπωσ 
αυτό ειδικϐτερα ορύζει. 

Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ καλϑπτει ςυνολικϊ και χωρύσ διακρύςεισ την εφαρμογό ϐλων 
των ϐρων τησ ςϑμβαςησ και κϊθε απαύτηςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ ϋναντι του αναδϐχου. 
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 Άρκρο 19 ν. 4412/2016 
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 Ραρ. 1 ,2, 3 και 12 του άρκρου 72 του ν.4412/2016. 





 

Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ επιςτρϋφεται ςτο ςϑνολϐ τησ μετϊ απϐ την ποςοτικό και ποιοτικό 
παραλαβό του ςυνϐλου του αντικειμϋνου τησ ςϑμβαςησ. 

ε περύπτωςη ανϊθεςησ τησ ςϑμβαςησ ςε ϋνωςη (κοινοπραξύα), ϐλα τα μϋλη τησ ευθϑνονται ϋναντι τησ 
Αναθϋτουςασ Αρχόσ αλληλϋγγυα και εισ ολϐκληρον μϋχρι πλόρουσ εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ. 

Ο χρϐνοσ ιςχϑοσ τησ εγγυητικόσ επιςτολόσ καλόσ εκτϋλεςησ πρϋπει να εύναι δϑο μόνεσ μεγαλϑτεροσ 
απϐ την διϊρκεια υλοπούηςησ τησ ςϑμβαςησ ϐπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 4.1 τησ παροϑςασ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμού26  

Αποκλεύεται απϐ τη ςυμμετοχό ςτην παροϑςα διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ (διαγωνιςμϐ) 
οικονομικϐσ φορϋασ, εφϐςον ςυντρϋχει ςτο πρϐςωπϐ του (εϊν πρϐκειται για μεμονωμϋνο φυςικϐ ό 
νομικϐ πρϐςωπο) ό ςε ϋνα απϐ τα μϋλη του (εϊν πρϐκειται για ϋνωςη οικονομικών φορϋων) ϋνασ ό 
περιςςϐτεροι απϐ τουσ ακϐλουθουσ λϐγουσ: 

2.2.3.1.  Όταν υπϊρχει ςε βϊροσ του αμετϊκλητη27 καταδικαςτικό απϐφαςη για ϋνα απϐ τα ακϐλουθα 
εγκλόματα:  

α) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, ϐπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 
2008/841/ΔΕΤ του υμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του οργανωμϋνου 
εγκλόματοσ (ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλόματα του ϊρθρου 187 του Ποινικοϑ Κώδικα 
(εγκληματικό οργϊνωςη), 

β) ενεργητικό δωροδοκύα, ϐπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςϑμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ 
διαφθορϊσ ςτην οπούα ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-μελών τησ 
Ϊνωςησ (ΕΕ C 195 τησ 25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρ. 1 του ϊρθρου 2 τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 2003/568/ΔΕΤ 
του υμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον ιδιωτικϐ τομϋα (ΕΕ 
L 192 τησ 31.7.2003, ς. 54), καθώσ και ϐπωσ ορύζεται ςτο εθνικϐ δύκαιο του οικονομικοϑ φορϋα, και τα 
εγκλόματα των ϊρθρων 159Α (δωροδοκύα πολιτικών προςώπων), 236 (δωροδοκύα υπαλλόλου), 237 
παρ. 2-4 (δωροδοκύα δικαςτικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορύα επιρροόσ – μεςϊζοντεσ), 396 παρ. 2 
(δωροδοκύα ςτον ιδιωτικϐ τομϋα) του Ποινικοϑ Κώδικα, 

γ) απϊτη, εισ βϊροσ των οικονομικών ςυμφερϐντων τησ Ϊνωςησ, κατϊ την ϋννοια των ϊρθρων 3 και 4 
τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Ιουλύου 2017 
ςχετικϊ με την καταπολϋμηςη, μϋςω του ποινικοϑ δικαύου, τησ απϊτησ εισ βϊροσ των οικονομικών 
ςυμφερϐντων τησ Ϊνωςησ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλόματα των ϊρθρων 159Α (δωροδοκύα 
πολιτικών προςώπων), 216 (πλαςτογραφύα), 236 (δωροδοκύα υπαλλόλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκύα 
δικαςτικών λειτουργών), 242 (ψευδόσ βεβαύωςη, νϐθευςη κ.λπ.) 374 (διακεκριμϋνη κλοπό), 375 
(υπεξαύρεςη), 386 (απϊτη), 386Α (απϊτη με υπολογιςτό), 386Β (απϊτη ςχετικό με τισ επιχορηγόςεισ), 
390 (απιςτύα) του Ποινικοϑ Κώδικα και των ϊρθρων 155 επ. του Εθνικοϑ Σελωνειακοϑ Κώδικα (ν. 
2960/2001, Α’ 265), ϐταν αυτϊ ςτρϋφονται κατϊ των οικονομικών ςυμφερϐντων τησ Ευρωπαώκόσ 
Ϊνωςησ ό ςυνδϋονται με την προςβολό αυτών των ςυμφερϐντων, καθώσ και τα εγκλόματα των 
ϊρθρων 23 (διαςυνοριακό απϊτη ςχετικϊ με τον ΥΠΑ) και 24 (επικουρικϋσ διατϊξεισ για την ποινικό 
προςταςύα των οικονομικών ςυμφερϐντων τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεϐμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριϐτητεσ, ϐπωσ 
ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 3-4 και 5-12 τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαώκοϑ 
Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 15ησ Μαρτύου 2017 για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ και 
την αντικατϊςταςη τησ απϐφαςησ-πλαιςύου 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλύου και για την τροποπούηςη 
τησ απϐφαςησ 2005/671/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ό ηθικό αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό 
απϐπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, ϐπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 14 αυτόσ, και τα εγκλόματα των ϊρθρων 
187Α και 187Β του Ποινικοϑ Κώδικα, καθώσ και τα εγκλόματα των ϊρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 
(Α’103), 

ε) νομιμοπούηςη εςϐδων απϐ παρϊνομεσ δραςτηριϐτητεσ ό χρηματοδϐτηςη τησ τρομοκρατύασ, ϐπωσ 
αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του 
υμβουλύου τησ 20ησ ΜαϏου 2015, ςχετικϊ με την πρϐληψη τησ χρηςιμοπούηςησ του 
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 Άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016. 
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 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  

 





 

χρηματοπιςτωτικοϑ ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςϐδων απϐ παρϊνομεσ δραςτηριϐτητεσ ό για τη 
χρηματοδϐτηςη τησ τρομοκρατύασ, την τροποπούηςη του κανονιςμοϑ (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του 
Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου, και την κατϊργηςη τησ οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου και τησ οδηγύασ 2006/70/ΕΚ τησ Επιτροπόσ (ΕΕ L 
141/05.06.2015) και τα εγκλόματα των ϊρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

ςτ) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, ϐπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ Οδηγύασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκοϑ Κοινοβουλύου και του υμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 2011, για την πρϐληψη 
και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την προςταςύα των θυμϊτων τησ, καθώσ και για 
την αντικατϊςταςη τησ απϐφαςησ-πλαύςιο 2002/629/ΔΕΤ του υμβουλύου (ΕΕ L 101 τησ 15.4.2011, ς. 1), 
και τα εγκλόματα του ϊρθρου 323Α του Ποινικοϑ Κώδικα (εμπορύα ανθρώπων). 

Ο οικονομικϐσ φορϋασ αποκλεύεται, επύςησ, ϐταν το πρϐςωπο εισ βϊροσ του οπούου εκδϐθηκε  
αμετϊκλητη καταδικαςτικό απϐφαςη εύναι μϋλοσ του διοικητικοϑ, διευθυντικοϑ ό εποπτικοϑ οργϊνου 
του ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτϐ. Η υποχρϋωςη του 
προηγοϑμενου εδαφύου αφορϊ:  

- ςτισ περιπτώςεισ εταιρειών περιοριςμϋνησ ευθϑνησ (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(Ι.Κ.Ε.) και προςωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτϋσ. 

- ςτισ περιπτώςεισ ανωνϑμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθϑνοντα ϑμβουλο, τα μϋλη του Διοικητικοϑ 

υμβουλύου, καθώσ και τα πρϐςωπα ςτα οπούα με απϐφαςη του Διοικητικοϑ υμβουλύου ϋχει ανατεθεύ 

το ςϑνολο τησ διαχεύριςησ και εκπροςώπηςησ τησ εταιρεύασ. 

- ςτισ περιπτώςεισ υνεταιριςμών, τα μϋλη του Διοικητικοϑ υμβουλύου. 

- ςε ϐλεσ τισ υπϐλοιπεσ περιπτώςεισ νομικών προςώπων, τον κατϊ περύπτωςη νϐμιμο εκπρϐςωπο. 

Εϊν ςτισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ (α) ϋωσ (ςτ) η κατϊ τα ανωτϋρω περύοδοσ αποκλειςμού δεν ϋχει 

καθοριςτεύ με αμετϊκλητη απόφαςη, αυτό ανϋρχεται ςε πϋντε (5) ϋτη από την ημερομηνύα τησ 

καταδύκησ με αμετϊκλητη απόφαςη.  

2.2.3.2. τισ ακϐλουθεσ περιπτώςεισ : 

α) ϐταν ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του ϐςον αφορϊ ςτην καταβολό φϐρων ό 
ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και αυτϐ ϋχει διαπιςτωθεύ απϐ δικαςτικό ό διοικητικό απϐφαςη με 
τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχϑ, ςϑμφωνα με διατϊξεισ τησ χώρασ ϐπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ  ό την 
εθνικό νομοθεςύα ό  

β) ϐταν η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να αποδεύξει με τα κατϊλληλα μϋςα ϐτι ο οικονομικϐσ φορϋασ ϋχει 
αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του ϐςον αφορϊ την καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ. 

Αν ο οικονομικϐσ φορϋασ εύναι Ϊλληνασ πολύτησ ό ϋχει την εγκατϊςταςό του ςτην Ελλϊδα, οι 
υποχρεώςεισ του που αφοροϑν τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ καλϑπτουν τϐςο την κϑρια ϐςο και 
την επικουρικό αςφϊλιςη. 

Οι υποχρεώςεισ των περ. α’ και β’ τησ παρ. 2.2.3.2  θεωρεύται ϐτι δεν ϋχουν αθετηθεύ εφϐςον δεν ϋχουν 
καταςτεύ ληξιπρϐθεςμεσ ό εφϐςον αυτϋσ ϋχουν υπαχθεύ ςε δεςμευτικϐ διακανονιςμϐ που τηρεύται. 

Δεν αποκλεύεται ο οικονομικϐσ φορϋασ, ϐταν ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του εύτε καταβϊλλοντασ 
τουσ φϐρουσ ό τισ ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ 
περύπτωςη, των δεδουλευμϋνων τϐκων ό των προςτύμων εύτε υπαγϐμενοσ ςε δεςμευτικϐ 
διακανονιςμϐ για την καταβολό τουσ ςτο μϋτρο που τηρεύ τουσ ϐρουσ του δεςμευτικοϑ κανονιςμοϑ. 

2.2.3.3 Δεν προβλϋπονται εξαιρϋςεισ για τουσ λϐγουσ αποκλειςμοϑ των ανωτϋρω παραγρϊφων. 
 

2.2.3.4. Αποκλεύεται28 απϐ τη ςυμμετοχό ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ, 
οικονομικϐσ φορϋασ ςε οποιαδόποτε απϐ τισ ακϐλουθεσ καταςτϊςεισ29:  
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 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. 





 

(α) εϊν ϋχει αθετόςει τισ υποχρεώςεισ που προβλϋπονται ςτην παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν. 4412/201630, 
περύ αρχών που εφαρμϐζονται ςτισ διαδικαςύεσ ςϑναψησ δημοςύων ςυμβϊςεων, 

(β) εϊν τελεύ υπϐ πτώχευςη ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα ειδικόσ εκκαθϊριςησ ό τελεύ υπϐ αναγκαςτικό 
διαχεύριςη απϐ εκκαθαριςτό ό απϐ το δικαςτόριο ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα πτωχευτικοϑ 
ςυμβιβαςμοϑ ό ϋχει αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του δραςτηριϐτητεσ ό ϋχει υπαχθεύ ςε διαδικαςύα 
εξυγύανςησ και δεν τηρεύ τουσ ϐρουσ αυτόσ ό εϊν βρύςκεται ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη 
προκϑπτουςα απϐ παρϐμοια διαδικαςύα, προβλεπϐμενη ςε εθνικϋσ διατϊξεισ νϐμου. Η αναθϋτουςα 
αρχό μπορεύ να μην αποκλεύει ϋναν οικονομικϐ φορϋα ο οπούοσ βρύςκεται ςε μύα εκ των καταςτϊςεων 
που αναφϋρονται ςτην περύπτωςη αυτό, υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι αποδεικνϑει ϐτι ο εν λϐγω φορϋασ 
εύναι ςε θϋςη να εκτελϋςει τη ςϑμβαςη, λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ και τα μϋτρα για 
τη ςυνϋχιςη τησ επιχειρηματικόσ του λειτουργύασ31, 

(γ) εϊν, με την επιφϑλαξη τησ παραγρϊφου 3β του ϊρθρου 44 του ν. 3959/2011 περύ ποινικών κυρώςεων 
και ϊλλων διοικητικών ςυνεπειών, υπϊρχουν επαρκώσ εϑλογεσ ενδεύξεισ που οδηγοϑν ςτο 
ςυμπϋραςμα ϐτι ο οικονομικϐσ φορϋασ ςυνόψε ςυμφωνύεσ με ϊλλουσ οικονομικοϑσ φορεύσ με ςτϐχο τη 
ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμοϑ,  

δ) εϊν μύα κατϊςταςη ςϑγκρουςησ ςυμφερϐντων κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεύ να θεραπευθεύ αποτελεςματικϊ με ϊλλα, λιγϐτερο παρεμβατικϊ, μϋςα,  

(ε) εϊν μύα κατϊςταςη ςτρϋβλωςησ του ανταγωνιςμοϑ απϐ την πρϐτερη ςυμμετοχό του οικονομικοϑ 
φορϋα κατϊ την προετοιμαςύα τησ διαδικαςύασ ςϑναψησ ςϑμβαςησ, ςϑμφωνα με ϐςα ορύζονται ςτο 
ϊρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεύ να θεραπευθεύ με ϊλλα, λιγϐτερο παρεμβατικϊ, μϋςα,  

(ςτ) εϊν ϋχει επιδεύξει ςοβαρό ό επαναλαμβανϐμενη πλημμϋλεια κατϊ την εκτϋλεςη ουςιώδουσ 
απαύτηςησ ςτο πλαύςιο προηγοϑμενησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ, προηγοϑμενησ ςϑμβαςησ με αναθϋτοντα 
φορϋα ό προηγοϑμενησ ςϑμβαςησ παραχώρηςησ που εύχε ωσ αποτϋλεςμα την πρϐωρη καταγγελύα τησ 
προηγοϑμενησ ςϑμβαςησ, αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρϐμοιεσ κυρώςεισ,  

(ζ) εϊν ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ εκ προθϋςεωσ ςοβαρών απατηλών δηλώςεων κατϊ την παροχό των 
πληροφοριών που απαιτοϑνται για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λϐγων αποκλειςμοϑ ό την 
πλόρωςη των κριτηρύων επιλογόσ, ϋχει αποκρϑψει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ ό δεν εύναι ςε θϋςη να 
προςκομύςει τα δικαιολογητικϊ που απαιτοϑνται κατ’ εφαρμογό τησ παραγρϊφου 2.2.9.2 τησ 
παροϑςασ,  

(η) εϊν επιχεύρηςε να επηρεϊςει με αθϋμιτο τρϐπο τη διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων τησ αναθϋτουςασ 
αρχόσ, να αποκτόςει εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να του αποφϋρουν αθϋμιτο 
πλεονϋκτημα ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ ό να παρϊςχει με απατηλϐ τρϐπο παραπλανητικϋσ 
πληροφορύεσ που ενδϋχεται να επηρεϊςουν ουςιωδώσ τισ αποφϊςεισ που αφοροϑν τον αποκλειςμϐ, 
την επιλογό ό την ανϊθεςη,  

(θ) εϊν η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να αποδεύξει, με κατϊλληλα μϋςα ϐτι ϋχει διαπρϊξει ςοβαρϐ 
επαγγελματικϐ παρϊπτωμα, το οπούο θϋτει εν αμφιβϐλλω την ακεραιϐτητϊ του.  

Εϊν ςτισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ (α) ϋωσ (θ) η περύοδοσ αποκλειςμού δεν ϋχει καθοριςτεύ με 

αμετϊκλητη απόφαςη, αυτό ανϋρχεται ςε τρύα (3) ϋτη από την ημερομηνύα ϋκδοςησ πρϊξησ που 

βεβαιώνει το ςχετικό γεγονόσ. 32 

2.2.3.5. Δεν αφορϊ.  

2.2.3.6. Ο οικονομικϐσ φορϋασ αποκλεύεται ςε οποιοδόποτε χρονικϐ ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ 
διαδικαςύασ ςϑναψησ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ, ϐταν αποδεικνϑεται ϐτι βρύςκεται, λϐγω πρϊξεων ό 
παραλεύψεών του, εύτε πριν εύτε κατϊ τη διαδικαςύα, ςε μύα απϐ τισ ωσ ϊνω περιπτώςεισ.  
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  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. 
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.  





 

2.2.3.7. Οικονομικϐσ φορϋασ που εμπύπτει ςε μια απϐ τισ καταςτϊςεισ που αναφϋρονται ςτισ 
παραγρϊφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτϐσ απϐ την περ. β αυτόσ,  μπορεύ να προςκομύζει ςτοιχεύα33, 
προκειμϋνου να αποδεύξει ϐτι τα μϋτρα που ϋλαβε επαρκοϑν για να αποδεύξουν την αξιοπιςτύα του, 
παρϐτι ςυντρϋχει ο ςχετικϐσ λϐγοσ αποκλειςμοϑ (αυτoκϊθαρςη). Για τον ςκοπϐ αυτϐν, ο οικονομικϐσ 
φορϋασ αποδεικνϑει ϐτι ϋχει καταβϊλει ό ϋχει δεςμευθεύ να καταβϊλει αποζημύωςη για ζημύεσ που 
προκλόθηκαν απϐ το ποινικϐ αδύκημα ό το παρϊπτωμα, ϐτι ϋχει διευκρινύςει τα γεγονϐτα και τισ 
περιςτϊςεισ με ολοκληρωμϋνο τρϐπο, μϋςω ενεργοϑ ςυνεργαςύασ με τισ ερευνητικϋσ αρχϋσ, και ϋχει 
λϊβει ςυγκεκριμϋνα τεχνικϊ και οργανωτικϊ μϋτρα, καθώσ και μϋτρα ςε επύπεδο προςωπικοϑ 
κατϊλληλα για την αποφυγό περαιτϋρω ποινικών αδικημϊτων ό παραπτωμϊτων. Σα μϋτρα που 
λαμβϊνονται απϐ τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ αξιολογοϑνται ςε ςυνϊρτηςη με τη ςοβαρϐτητα και τισ 
ιδιαύτερεσ περιςτϊςεισ του ποινικοϑ αδικόματοσ ό του παραπτώματοσ. Εϊν τα ςτοιχεύα κριθοϑν επαρκό, 
ο εν λϐγω οικονομικϐσ φορϋασ δεν αποκλεύεται απϐ τη διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ. Αν τα μϋτρα 
κριθοϑν ανεπαρκό, γνωςτοποιεύται ςτον οικονομικϐ φορϋα το ςκεπτικϐ τησ απϐφαςησ αυτόσ. 
Οικονομικϐσ φορϋασ που ϋχει αποκλειςτεύ, ςϑμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ, με τελεςύδικη απϐφαςη, 
ςε εθνικϐ επύπεδο, απϐ τη ςυμμετοχό ςε διαδικαςύεσ ςϑναψησ ςϑμβαςησ ό ανϊθεςησ παραχώρηςησ δεν 
μπορεύ να κϊνει χρόςη τησ ανωτϋρω δυνατϐτητασ κατϊ την περύοδο του αποκλειςμοϑ που ορύζεται 
ςτην εν λϐγω απϐφαςη34. 

2.2.3.8. Η απϐφαςη για την διαπύςτωςη τησ επϊρκειασ ό μη των επανορθωτικών μϋτρων κατϊ την 
προηγοϑμενη παρϊγραφο εκδύδεται ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του ϊρθρου 73 του ν. 
4412/201635. 

2.2.3.9. Οικονομικϐσ φορϋασ, ςε βϊροσ του οπούου ϋχει επιβληθεύ η κϑρωςη του οριζϐντιου 
αποκλειςμοϑ ςϑμφωνα με τισ κεύμενεσ διατϊξεισ και για το χρονικϐ διϊςτημα που αυτό ορύζει, 
αποκλεύεται απϐ την παροϑςα διαδικαςύα ςϑναψησ τησ ςϑμβαςησ. 

 

Κριτόρια Επιλογόσ36  

2.2.4 Καταλληλότητα ϊςκηςησ επαγγελματικόσ δραςτηριότητασ37  

Οι οικονομικού φορεύσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα ςϑναψησ τησ παροϑςασ ςϑμβαςησ απαιτεύται 
να αςκοϑν δραςτηριϐτητα ςυναφό με το αντικεύμενο τησ ςϑμβαςησ. 

Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ απαιτεύται 
να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε ϋνα απϐ τα επαγγελματικϊ μητρώα ό εμπορικϊ μητρώα  που τηροϑνται ςτο 
κρϊτοσ εγκατϊςταςόσ τουσ ό να ικανοποιοϑν οποιαδόποτε ϊλλη απαύτηςη ορύζεται ςτο Παρϊρτημα XI 
του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016. Εφϐςον οι οικονομικού φορεύσ απαιτεύται να διαθϋτουν ειδικό 
ϋγκριςη ό να εύναι μϋλη ςυγκεκριμϋνου οργανιςμοϑ για να μποροϑν να παρϊςχουν τη ςχετικό υπηρεςύα 
ςτη χώρα καταγωγόσ τουσ, η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να τουσ ζητεύ να αποδεύξουν ϐτι διαθϋτουν την 
ϋγκριςη αυτό ό ϐτι εύναι μϋλη του εν λϐγω οργανιςμοϑ ό να τουσ καλϋςει να προβοϑν ςε ϋνορκη 
δόλωςη ενώπιον ςυμβολαιογρϊφου ςχετικϊ με την ϊςκηςη του ςυγκεκριμϋνου επαγγϋλματοσ.  

την περύπτωςη οικονομικών φορϋων εγκατεςτημϋνων ςε κρϊτοσ μϋλουσ του Ευρωπαώκοϑ 
Οικονομικοϑ Φώρου (Ε.Ο.Φ) ό ςε τρύτεσ χώρεσ που προςχωρόςει ςτη Δ, ό ςε τρύτεσ χώρεσ που δεν 
εμπύπτουν ςτην προηγοϑμενη περύπτωςη και ϋχουν ςυνϊψει διμερεύσ ό πολυμερεύσ ςυμφωνύεσ με την 
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  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 





 

Ϊνωςη ςε θϋματα διαδικαςιών ανϊθεςησ δημοςύων ςυμβϊςεων, απαιτεύται να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε 
αντύςτοιχα επαγγελματικϊ μητρώα. 

Οι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα οικονομικού φορεύσ θα πρϋπει να εύναι εγγεγραμμϋνοι ςτο οικεύο 
επαγγελματικϐ μητρώο, εφϐςον, κατϊ την κεύμενη νομοθεςύα, απαιτεύται η εγγραφό τουσ για την υπϐ 
ανϊθεςη υπηρεςύα. 

την περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, η καταλληλϐτητα ϊςκηςησ επαγγελματικόσ 
δραςτηριϐτητασ θα πρϋπει να καλϑπτεται απϐ ϐλα τα μϋλη τησ ϋνωςησ38. 

2.2.5 Οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια39  

Δεν απαιτεύται για την παροϑςα διαδικαςύα ςϑμβαςησ.  

2.2.6 Σεχνικό και επαγγελματικό ικανότητα40  

Όςον αφορϊ ςτην τεχνικό και επαγγελματικό ικανϐτητα για την παροϑςα διαδικαςύα ςϑναψησ 
ςϑμβαςησ, οι οικονομικού φορεύσ απαιτεύται: 

α) κατϊ τη διϊρκεια τησ τελευταύασ τριετύασ, να ϋχουν εκτελϋςει τουλϊχιςτον μύα ςϑμβαςη προμόθειασ  
του ςυγκεκριμϋνου τϑπου, ανεξαρτότωσ προϒπολογιςμοϑ. 

β) να διαθϋτουν ςτϋλεχοσ (Τπεϑθυνο Ϊργου) με πανεπιςτημιακϐ τύτλο ςπουδών (Αρχιτϋκτονα και 
Πολιτικϐ Μηχανικϐ) και με επαγγελματικό εμπειρύα ςε θϋματα που αφοροϑν ςτην καταςκευό και 
αρχιτεκτονικϐ ςχεδιαςμϐ ενημερωτικών πινακύδων περιβαλλοντικοϑ περιεχομϋνου ςε 
Προςτατευϐμενεσ Περιοχϋσ. Η αποτϑπωςη των ϊνω γύνεται ςτο Μϋροσ IV.Γ (Σεχνικό και επαγγελματικό 
ικανϐτητα) του ςυνημμϋνου ΕΕΕ. 

ε κϊθε περύπτωςη που κατϊ την εκτϋλεςη τησ ϑμβαςησ προκϑψει ανϊγκη αντικατϊςταςησ μϋλουσ 
τησ Ομϊδασ Ϊργου, ο Ανϊδοχοσ, προκειμϋνου να διαςφαλύςει την ομαλό εκτϋλεςη του αντικειμϋνου τησ 
ϑμβαςησ, οφεύλει, κατϐπιν ςχετικόσ ϋγκριςησ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, να αντικαταςτόςει το εν λϐγω 
μϋλοσ με ϊλλο, το οπούο διαθϋτει τουλϊχιςτον ιςοδϑναμα προςϐντα με εκεύνο που αντικατϋςτηςε. 

ε περύπτωςη ϋνωςησ οικονομικών φορϋων, οι παραπϊνω ελϊχιςτεσ απαιτόςεισ καλϑπτονται 
αθροιςτικϊ απϐ ϐλα τα μϋλη τησ ϋνωςησ.  

2.2.7 Πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ41  

[δεν αφορϊ] 

2.2.8 τόριξη ςτην ικανότητα τρύτων – Τπεργολαβύα 

2.2.8.1. τόριξη ςτην ικανότητα τρύτων 

Οι οικονομικού φορεύσ μποροϑν, ϐςον αφορϊ τα κριτόρια τησ οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ 
επϊρκειασ (τησ παραγρϊφου 2.2.5) και τα ςχετικϊ με την τεχνικό και επαγγελματικό ικανϐτητα (τησ 
παραγρϊφου 2.2.6), να ςτηρύζονται ςτισ ικανϐτητεσ ϊλλων φορϋων, αςχϋτωσ τησ νομικόσ φϑςησ των 
δεςμών τουσ με αυτοϑσ42. την περύπτωςη αυτό, αποδεικνϑουν ϐτι θα ϋχουν ςτη διϊθεςό τουσ τουσ 
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       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.  

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   





 

αναγκαύουσ πϐρουσ, με την προςκϐμιςη τησ ςχετικόσ δϋςμευςησ των φορϋων ςτην ικανϐτητα των 
οπούων ςτηρύζονται.  

Ειδικϊ, ϐςον αφορϊ ςτα κριτόρια επαγγελματικόσ ικανϐτητασ που ςχετύζονται με τουσ τύτλουσ 
ςπουδών και τα επαγγελματικϊ προςϐντα που ορύζονται ςτην περύπτωςη ςτ΄ του Μϋρουσ ΙΙ του 
Παραρτόματοσ ΦΙΙ του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016 ό με την ςχετικό επαγγελματικό εμπειρύα, οι 
οικονομικού φορεύσ, μποροϑν να ςτηρύζονται ςτισ ικανϐτητεσ ϊλλων φορϋων, μϐνο, εϊν οι τελευταύοι θα 
εκτελϋςουν τισ εργαςύεσ ό τισ υπηρεςύεσ για τισ οπούεσ απαιτοϑνται οι ςυγκεκριμϋνεσ ικανϐτητεσ43. 

Ο τρϐποσ απϐδειξησ τησ ςυγκεκριμϋνησ εργαςιακόσ ςχϋςησ που υφύςταται μεταξϑ του οικονομικοϑ 
φορϋα και των προςώπων αυτών καθορύζεται με ςαφόνεια απϐ τουσ ϐρουσ τησ εκϊςτοτε διακόρυξησ 
του διαγωνιςμοϑ, ςτην προκειμϋνη περύπτωςη ςτην παρϊγραφο 2.2.9 τησ παροϑςασ44. Όταν οι 
οικονομικού φορεύσ ςτηρύζονται ςτισ ικανϐτητεσ ϊλλων φορϋων ϐςον αφορϊ τα κριτόρια που 
ςχετύζονται με την απαιτοϑμενη με τη διακόρυξη οικονομικό και χρηματοοικονομικό επϊρκεια, οι  εν 
λϐγω οικονομικού φορεύσ και αυτού ςτουσ οπούουσ ςτηρύζονται εύναι απϐ κοινοϑ υπεϑθυνοι για την 
εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ 45. 

Τπϐ τουσ ύδιουσ ϐρουσ οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων μποροϑν να ςτηρύζονται ςτισ ικανϐτητεσ των 
ςυμμετεχϐντων ςτην ϋνωςη ό ϊλλων φορϋων 46. 

Η αναθϋτουςα αρχό ελϋγχει αν οι φορεύσ, ςτισ ικανϐτητεσ των οπούων προτύθεται να ςτηριχθεύ ο 
οικονομικϐσ φορϋασ, πληροϑν κατϊ περύπτωςη τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ και εϊν ςυντρϋχουν λϐγοι 
αποκλειςμοϑ τησ παραγρϊφου 2.2.3.. Ο οικονομικϐσ φορϋασ υποχρεοϑται να αντικαταςτόςει ϋναν 
φορϋα ςτην ικανϐτητα του οπούου ςτηρύζεται, εφϐςον ο τελευταύοσ δεν πληρού το ςχετικϐ κριτόριο 
επιλογόσ ό για τον οπούο ςυντρϋχουν λϐγοι αποκλειςμοϑ, εντϐσ προθεςμύασ τριϊντα (30) ημερών απϐ τη 
ςχετικό πρϐςκληςη τησ αναθϋτουςασ αρχό. Ο φορϋασ που αντικαθιςτϊ φορϋα του προηγοϑμενου 
εδαφύου δεν επιτρϋπεται να αντικαταςταθεύ εκ νϋου. 

2.2.8.2. Τπεργολαβύα 

Ο οικονομικϐσ φορϋασ αναφϋρει ςτην προςφορϊ του το τμόμα τησ ςϑμβαςησ που προτύθεται να 
αναθϋςει υπϐ μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, καθώσ και τουσ υπεργολϊβουσ που προτεύνει. την 
περύπτωςη που o προςφϋρων αναφϋρει ςτην προςφορϊ του ϐτι προτύθεται να αναθϋςει τμόμα (τα) τησ 
ςϑμβαςησ υπϐ μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ ςε ποςοςτϐ που υπερβαύνει το τριϊντα τοισ εκατϐ (30%) 
τησ ςυνολικόσ αξύασ τησ ςϑμβαςησ, η αναθϋτουςα αρχό ελϋγχει ϐτι δεν ςυντρϋχουν οι λϐγοι 
αποκλειςμοϑ τησ παραγρϊφου 2.2.3 τησ παροϑςασ47. Ο οικονομικϐσ φορϋασ υποχρεοϑται να 
αντικαταςτόςει ϋναν υπεργολϊβο, εφϐςον ςυντρϋχουν ςτο πρϐςωπϐ του λϐγοι αποκλειςμοϑ τησ ωσ 
ϊνω παραγρϊφου 2.2.3.   

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξησ ποιοτικόσ επιλογόσ 

Σο δικαύωμα ςυμμετοχόσ των οικονομικών φορϋων και οι ϐροι και προϒποθϋςεισ ςυμμετοχόσ τουσ, 
ϐπωσ ορύζονται ςτισ παραγρϊφουσ 2.2.1 ϋωσ 2.2.8, κρύνονται κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ δια του 
ΕΕΕ κατϊ τα οριζϐμενα ςτην παρϊγραφο 2.2.9.1, κατϊ την υποβολό των δικαιολογητικών τησ 
παραγρϊφου 2.2.9.2 και κατϊ τη ςϑναψη τησ ςϑμβαςησ δια τησ υπεϑθυνησ δόλωςησ, τησ περ. δ΄ τησ 
παρ. 3 του ϊρθρου 105 του ν. 4412/2016.  

την περύπτωςη που ο οικονομικϐσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικανϐτητεσ ϊλλων φορϋων, ςϑμφωνα με 
την παρϊγραφο 2.2.8 τησ παροϑςασ, οι φορεύσ ςτην ικανϐτητα των οπούων ςτηρύζεται υποχρεοϑνται να  
αποδεικνϑουν, κατϊ τα οριζϐμενα ςτισ παραγρϊφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ϐτι δεν ςυντρϋχουν οι λϐγοι 
αποκλειςμοϑ τησ παραγρϊφου 2.2.3 τησ παροϑςασ και ϐτι πληροϑν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ κατϊ 
περύπτωςη (παρϊγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 )48. 

την περύπτωςη που o οικονομικϐσ φορϋασ αναφϋρει ςτην προςφορϊ του ϐτι προτύθεται να αναθϋςει 
τμόμα(τα) τησ ςϑμβαςησ υπϐ μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ ςε ποςοςτϐ που υπερβαύνει το τριϊντα 
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   Για τθν ζννοια του «τρίτου» οικονομικοφ φορζα ςε περίπτωςθ ςφμβαςθσ ανεξαρτιτων υπθρεςιϊν πρβλ ενδεικτικά 
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τοισ εκατϐ (30%) τησ ςυνολικόσ αξύασ τησ ςϑμβαςησ, οι υπεργολϊβοι υποχρεοϑνται να αποδεικνϑουν, 
κατϊ τα οριζϐμενα ςτισ παραγρϊφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ϐτι δεν ςυντρϋχουν οι λϐγοι αποκλειςμοϑ τησ 
παραγρϊφου 2.2.3 τησ παροϑςασ49.  

Αν επϋλθουν μεταβολϋσ ςτισ προϒποθϋςεισ τισ οπούεσ οι προςφϋροντεσ δηλώςουν ϐτι πληροϑν, 

ςϑμφωνα με το παρϐν ϊρθρο, οι οπούεσ επϋλθουν ό για τισ οπούεσ λϊβουν γνώςη μετϊ την ςυμπλόρωςη 

του ΕΕΕ και μϋχρι την ημϋρα τησ ϋγγραφησ πρϐςκληςησ για την ςϑναψη του ςυμφωνητικοϑ οι 

προςφϋροντεσ οφεύλουν να ενημερώςουν αμελλητύ την αναθϋτουςα αρχό.50.  

2.2.9.1 Προκαταρκτικό απόδειξη κατϊ την υποβολό προςφορών  

Προσ προκαταρκτικό απϐδειξη ϐτι οι προςφϋροντεσ οικονομικού φορεύσ: α) δεν βρύςκονται ςε μύα απϐ 
τισ καταςτϊςεισ τησ παραγρϊφου 2.2.3 και β) πληροϑν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ των παραγρϊφων 
2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τησ παροϑςησ, προςκομύζουν κατϊ την υποβολό τησ προςφορϊσ τουσ ωσ 
δικαιολογητικϐ ςυμμετοχόσ, το προβλεπόμενο από το ϊρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 
Ευρωπαώκό Ενιαύο Έγγραφο ύμβαςησ (ΕΕΕ), ςϑμφωνα με το επιςυναπτϐμενο ςτην παροϑςα 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ, το οπούο ιςοδυναμεύ με ενημερωμϋνη υπεϑθυνη δόλωςη, με τισ ςυνϋπειεσ του ν. 
1599/1986. Σο ΕΕΕ51 καταρτύζεται βϊςει του τυποποιημϋνου εντϑπου του Παραρτόματοσ 2 του 
Κανονιςμοϑ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπληρώνεται απϐ τουσ προςφϋροντεσ οικονομικοϑσ φορεύσ ςϑμφωνα με 
τισ οδηγύεσ του Παραρτόματοσ 152. 

Σο ΕΕΕ φϋρει υπογραφό με ημερομηνύα εντϐσ του χρονικοϑ διαςτόματοσ κατϊ το οπούο μποροϑν να 
υποβϊλλονται προςφορϋσ. Αν ςτο διϊςτημα που μεςολαβεύ μεταξϑ τησ ημερομηνύασ υπογραφόσ του 
ΕΕΕ και τησ καταληκτικόσ ημερομηνύασ υποβολόσ προςφορών ϋχουν επϋλθει μεταβολϋσ ςτα 
δηλωθϋντα ςτοιχεύα, εκ μϋρουσ του, ςτο ΕΕΕ, ο οικονομικϐσ φορϋασ αποςϑρει την προςφορϊ του, 
χωρύσ να απαιτεύται απϐφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ. τη ςυνϋχεια μπορεύ να την υποβϊλει εκ νϋου με 
επύκαιρο ΕΕΕ.53 Ο οικονομικϐσ φορϋασ δϑναται να διευκρινύζει τισ δηλώςεισ και πληροφορύεσ που 
παρϋχει ςτο ΕΕΕ με ςυνοδευτικό υπεϑθυνη δόλωςη, την οπούα υποβϊλλει μαζύ με το ΕΕΕ54. 

Κατϊ την υποβολό του ΕΕΕ, καθώσ και τησ ςυνοδευτικόσ υπεϑθυνησ δόλωςησ, εύναι δυνατό, με μϐνη 
την υπογραφό του κατϊ περύπτωςη εκπροςώπου του οικονομικοϑ φορϋα, η προκαταρκτικό απϐδειξη 
των λϐγων αποκλειςμοϑ που αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 2.2.3 τησ παροϑςασ, για το ςϑνολο των 
φυςικών προςώπων που εύναι μϋλη του διοικητικοϑ, διευθυντικοϑ ό εποπτικοϑ οργϊνου του ό ϋχουν 
εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτϐν. 

Ψσ εκπρϐςωποσ του οικονομικοϑ φορϋα νοεύται ο νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ αυτοϑ, ϐπωσ προκϑπτει απϐ το 
ιςχϑον καταςτατικϐ ό το πρακτικϐ εκπροςώπηςόσ του κατϊ το χρϐνο υποβολόσ τησ προςφορϊσ ό το 
αρμοδύωσ εξουςιοδοτημϋνο φυςικϐ πρϐςωπο να εκπροςωπεύ τον οικονομικϐ φορϋα για διαδικαςύεσ 
ςϑναψησ ςυμβϊςεων ό για ςυγκεκριμϋνη διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ. 

την περύπτωςη υποβολόσ προςφορϊσ απϐ ϋνωςη οικονομικών φορϋων, το Ευρωπαώκϐ Ενιαύο 
Ϊγγραφο ϑμβαςησ (ΕΕΕ), υποβϊλλεται χωριςτϊ απϐ κϊθε μϋλοσ τησ ϋνωςησ. το ΕΕΕ απαραιτότωσ 
πρϋπει να προςδιορύζεται η ϋκταςη και το εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ 
κατανομόσ αμοιβόσ μεταξϑ τουσ) κϊθε μϋλουσ τησ ϋνωςησ, καθώσ και ο εκπρϐςωποσ/ςυντονιςτόσ 
αυτόσ55. 
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      Άρκρο 104 ςε ςυνδυαςμό με τισ παρ. 4 και 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016  
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 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 
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52
 Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 
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Ο οικονομικϐσ φορϋασ φϋρει την ειδικό υποχρϋωςη, να δηλώςει, μϋςω του ΕΕΕ,56 την κατϊςταςό του 

ςε ςχϋςη με τουσ λϐγουσ που προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγρϊφου 2.2.3 τησ 

παροϑςησ57 και ταυτϐχρονα να επικαλεςθεύ και τυχϐν ληφθϋντα μϋτρα προσ αποκατϊςταςη τησ 

αξιοπιςτύασ του. 

Ιδύωσ επιςημαύνεται ϐτι, κατϊ την απϊντηςη οικονομικοϑ φορϋα ςτο ςχετικϐ πεδύο του ΕΕΕ για τυχϐν 

ςϑναψη ςυμφωνιών με ϊλλουσ οικονομικοϑσ φορεύσ με ςτϐχο τη ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμοϑ, η 

ςυνδρομό περιςτϊςεων, ϐπωσ η πϊροδοσ τησ τριετοϑσ περιϐδου τησ ιςχϑοσ του λϐγου αποκλειςμοϑ 

(παραγρϊφου 10 του ϊρθρου 73) ό η εφαρμογό τησ διϊταξησ τησ παραγρϊφου 3β του ϊρθρου 44 του ν. 

3959/2011, ςϑμφωνα με την περ. γ τησ παραγρϊφου 2.2.3.4 τησ παροϑςησ, αναλϑεται ςτο ςχετικϐ πεδύο 

που προβϊλλει κατϐπιν θετικόσ απϊντηςησ58. 

Όςον αφορϊ ςτισ υποχρεώςεισ του ϐςον αφορϊ ςτην καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ 
αςφϊλιςησ (περ. α’ και β’ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτϋσ θεωρεύται ϐτι δεν ϋχουν 
αθετηθεύ εφϐςον δεν ϋχουν καταςτεύ ληξιπρϐθεςμεσ ό εφϐςον ϋχουν υπαχθεύ ςε δεςμευτικϐ 
διακανονιςμϐ που τηρεύται. την περύπτωςη αυτό, ο οικονομικϐσ φορϋασ δεν υποχρεοϑται να 
απαντόςει καταφατικϊ ςτο ςχετικϐ πεδύο του ΕΕΕ με το οπούο ερωτϊται εϊν ο οικονομικϐσ φορϋασ 
ϋχει ανεκπλόρωτεσ υποχρεώςεισ ϐςον αφορϊ ςτην καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ 
αςφϊλιςησ ό, κατϊ περύπτωςη, εϊν ϋχει αθετόςει τισ παραπϊνω υποχρεώςεισ του59. 

2.2.9.2 Αποδεικτικϊ μϋςα60  

Α. Για την απϐδειξη τησ μη ςυνδρομόσ λϐγων αποκλειςμοϑ κατ’ ϊρθρο 2.2.3 και τησ πλόρωςησ των 
κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ κατϊ τισ παραγρϊφουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικού φορεύσ 
προςκομύζουν τα δικαιολογητικϊ του παρϐντοσ. Η προςκϐμιςη των εν λϐγω δικαιολογητικών γύνεται 
κατϊ τα οριζϐμενα ςτην παρϊγραφο 3.2 απϐ τον προςωρινϐ ανϊδοχο. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να 
ζητεύ απϐ προςφϋροντεσ, ςε οποιοδόποτε χρονικϐ ςημεύο κατϊ τη διϊρκεια τησ διαδικαςύασ, να 
υποβϊλλουν ϐλα ό οριςμϋνα δικαιολογητικϊ, ϐταν αυτϐ απαιτεύται για την ορθό διεξαγωγό τησ 
διαδικαςύασ. 

Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεοϑνται να υποβϊλλουν δικαιολογητικϊ ό ϊλλα αποδεικτικϊ ςτοιχεύα, 
αν και ςτο μϋτρο που η αναθϋτουςα αρχό ϋχει τη δυνατϐτητα να λαμβϊνει τα πιςτοποιητικϊ ό τισ 
ςυναφεύσ πληροφορύεσ απευθεύασ μϋςω πρϐςβαςησ ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε κρϊτοσ 
- μϋλοσ τησ Ϊνωςησ, η οπούα διατύθεται δωρεϊν, ϐπωσ εθνικϐ μητρώο ςυμβϊςεων, εικονικϐ φϊκελο 
επιχεύρηςησ, ηλεκτρονικϐ ςϑςτημα αποθόκευςησ εγγρϊφων ό ςϑςτημα προεπιλογόσ. Η δόλωςη για 
την πρϐςβαςη ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων εμπεριϋχεται  ςτο Ευρωπαώκϐ Ενιαύο Ϊγγραφο ϑμβαςησ 
(ΕΕΕ), ςτο οπούο περιϋχονται επύςησ οι πληροφορύεσ που απαιτοϑνται για τον ςυγκεκριμϋνο ςκοπϐ, 
ϐπωσ η ηλεκτρονικό διεϑθυνςη τησ βϊςησ δεδομϋνων, τυχϐν δεδομϋνα αναγνώριςησ και, κατϊ 
περύπτωςη, η απαραύτητη δόλωςη ςυναύνεςησ.  

Οι οικονομικού φορεύσ δεν υποχρεοϑνται να υποβϊλουν δικαιολογητικϊ, ϐταν η αναθϋτουςα αρχό που 
ϋχει αναθϋςει τη ςϑμβαςη διαθϋτει όδη τα ωσ ϊνω δικαιολογητικϊ και αυτϊ εξακολουθοϑν να 
ιςχϑουν61. 

Σα δικαιολογητικϊ του παρϐντοσ υποβϊλλονται και γύνονται αποδεκτϊ ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 
2.4.2.5 και 3.2 τησ παροϑςασ. 

Σα αποδεικτικϊ ϋγγραφα ςυντϊςςονται ςτην ελληνικό γλώςςα ό ςυνοδεϑονται απϐ επύςημη 
μετϊφραςό τουσ ςτην ελληνικό γλώςςα ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 2.1.4. 
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παροφςασ   
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Β. 1. Για την απϐδειξη τησ μη ςυνδρομόσ των λϐγων αποκλειςμοϑ τησ παραγρϊφου 2.2.3 οι 
προςφϋροντεσ οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν αντύςτοιχα τα δικαιολογητικϊ που αναφϋρονται 
παρακϊτω: 

Αν το αρμϐδιο για την ϋκδοςη των ανωτϋρω κρϊτοσ-μϋλοσ ό χώρα δεν εκδύδει τϋτοιου εύδουσ ϋγγραφα 
ό πιςτοποιητικϊ ό ϐπου το ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ δεν καλϑπτουν ϐλεσ τισ περιπτώςεισ που 
αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώσ και ςτην περ. β΄ τησ 
παραγρϊφου 2.2.3.4, τα ϋγγραφα ό τα πιςτοποιητικϊ μπορεύ να αντικαθύςτανται απϐ ϋνορκη βεβαύωςη 
ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ ϐπου δεν προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, απϐ υπεϑθυνη δόλωςη του 
ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμϐδιασ δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμϐδιου 
επαγγελματικοϑ ό εμπορικοϑ οργανιςμοϑ του κρϊτουσ - μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ 
ϐπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικϐσ φορϋασ. Οι αρμϐδιεσ δημϐςιεσ αρχϋσ παρϋχουν, ϐπου 
κρύνεται αναγκαύο, επύςημη δόλωςη ςτην οπούα αναφϋρεται ϐτι δεν εκδύδονται τα ϋγγραφα ό τα 
πιςτοποιητικϊ τησ παροϑςασ παραγρϊφου ό ϐτι τα ϋγγραφα αυτϊ δεν καλϑπτουν ϐλεσ τισ περιπτώςεισ 
που αναφϋρονται ςτισ παραγρϊφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώσ και ςτην περ. β΄ τησ 
παραγρϊφου 2.2.3.4. Οι επύςημεσ δηλώςεισ καθύςτανται διαθϋςιμεσ μϋςω του επιγραμμικοϑ 
αποθετηρύου πιςτοποιητικών (e-Certis) του ϊρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικϐτερα οι οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν: 

α) για την παρϊγραφο 2.2.3.1 απϐςπαςμα του ςχετικοϑ μητρώου, ϐπωσ του ποινικοϑ μητρώου ό, 
ελλεύψει αυτοϑ, ιςοδϑναμο ϋγγραφο που εκδύδεται απϐ αρμϐδια δικαςτικό ό διοικητικό αρχό του 
κρϊτουσ-μϋλουσ ό τησ χώρασ καταγωγόσ ό τησ χώρασ ϐπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικϐσ 
φορϋασ, απϐ το οπούο προκϑπτει ϐτι πληροϑνται αυτϋσ οι προϒποθϋςεισ, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ 
(3) μόνεσ πριν απϐ την υποβολό του62.  

Η υποχρϋωςη προςκϐμιςησ του ωσ ϊνω αποςπϊςματοσ αφορϊ και ςτα μϋλη του διοικητικοϑ, 
διευθυντικοϑ ό εποπτικοϑ οργϊνου του εν λϐγω οικονομικοϑ φορϋα ό ςτα πρϐςωπα που ϋχουν εξουςύα 
εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτϐ κατϊ τα ειδικϐτερα αναφερϐμενα ςτην ωσ ϊνω 
παρϊγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παρϊγραφο 2.2.3.2 πιςτοποιητικϐ που εκδύδεται απϐ την αρμϐδια αρχό του οικεύου κρϊτουσ - 
μϋλουσ ό χώρασ, που να εύναι εν ιςχϑ κατϊ το χρϐνο υποβολόσ του, ϊλλωσ, ςτην περύπτωςη που δεν 
αναφϋρεται ςε αυτϐ χρϐνοσ ιςχϑοσ, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την υποβολό του63   

Ιδύωσ οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα προςκομύζουν: 

i) Για την απϐδειξη τησ εκπλόρωςησ των φορολογικών υποχρεώςεων τησ παραγρϊφου 2.2.3.2 
περύπτωςη α’ αποδεικτικϐ ενημερϐτητασ εκδιδϐμενο απϐ την Α.Α.Δ.Ε..  

ii) Για την απϐδειξη τησ εκπλόρωςησ των υποχρεώςεων προσ τουσ οργανιςμοϑσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ 
τησ παραγρϊφου 2.2.3.2 περύπτωςη α’ πιςτοποιητικϐ εκδιδϐμενο απϐ τον e-ΕΥΚΑ.  

iii) Για την παρϊγραφο 2.2.3.2 περύπτωςη α’, πλϋον των ωσ ϊνω πιςτοποιητικών, υπεϑθυνη δόλωςη ϐτι 
δεν ϋχει εκδοθεύ δικαςτικό ό διοικητικό απϐφαςη με τελεςύδικη και δεςμευτικό ιςχϑ για την αθϋτηςη 
των υποχρεώςεών τουσ ϐςον αφορϊ ςτην καταβολό φϐρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ. 

γ) για την παρϊγραφο 2.2.3.464 περύπτωςη β΄ πιςτοποιητικϐ που εκδύδεται απϐ την αρμϐδια αρχό του 
οικεύου κρϊτουσ - μϋλουσ ό χώρασ, που να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την υποβολό του.  

Ιδύωσ οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα προςκομύζουν: 

i) Ενιαύο Πιςτοποιητικϐ Δικαςτικόσ Υερεγγυϐτητασ απϐ το αρμϐδιο Πρωτοδικεύο, απϐ το οπούο 
προκϑπτει ϐτι δεν τελοϑν υπϐ πτώχευςη, πτωχευτικϐ ςυμβιβαςμϐ ό υπϐ αναγκαςτικό διαχεύριςη ό 
δικαςτικό εκκαθϊριςη ό ϐτι δεν ϋχουν υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ.  Για τισ ΙΚΕ προςκομύζεται 
επιπλϋον και πιςτοποιητικϐ του Γ.Ε.Μ.Η. περύ μη ϋκδοςησ απϐφαςησ λϑςησ ό κατϊθεςησ αύτηςησ λϑςησ 
του νομικοϑ προςώπου, ενώ για τισ ΕΠΕ προςκομύζεται επιπλϋον πιςτοποιητικϐ μεταβολών. 

ii) Πιςτοποιητικϐ του Γ.Ε.Μ.Η. απϐ το οπούο προκϑπτει ϐτι το νομικϐ πρϐςωπο δεν ϋχει λυθεύ και τεθεύ 
υπϐ εκκαθϊριςη με απϐφαςη των εταύρων.  
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iii) Εκτϑπωςη τησ καρτϋλασ “τοιχεύα Μητρώου/ Επιχεύρηςησ” απϐ την ηλεκτρονικό πλατφϐρμα τησ 
Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων Εςϐδων, ϐπωσ αυτϊ εμφανύζονται ςτο taxisnet, απϐ την οπούα να 
προκϑπτει η μη αναςτολό τησ επιχειρηματικόσ δραςτηριϐτητϊσ τουσ. 

Προκειμϋνου για τα ςωματεύα και τουσ ςυνεταιριςμοϑσ, το Ενιαύο Πιςτοποιητικϐ Δικαςτικόσ 
Υερεγγυϐτητασ εκδύδεται για τα ςωματεύα απϐ το αρμϐδιο Πρωτοδικεύο, και για τουσ ςυνεταιριςμοϑσ 
για το χρονικϐ διϊςτημα ϋωσ τισ 31.12.2019 απϐ το Ειρηνοδικεύο και μετϊ την παραπϊνω ημερομηνύα 
απϐ το Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τισ λοιπϋσ περιπτώςεισ τησ παραγρϊφου 2.2.3.4, υπεϑθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ 
οικονομικοϑ φορϋα ϐτι δεν ςυντρϋχουν ςτο πρϐςωπϐ του οι οριζϐμενοι ςτην παρϊγραφο λϐγοι 
αποκλειςμοϑ 

ε) για την παρϊγραφο 2.2.3.9. υπεϑθυνη δόλωςη του προςφϋροντοσ οικονομικοϑ φορϋα περύ μη 
επιβολόσ ςε βϊροσ του τησ κϑρωςησ του οριζϐντιου αποκλειςμοϑ, ςϑμφωνα τισ διατϊξεισ τησ κεύμενησ 
νομοθεςύασ65. 

ςτ) δεν αφορϊ. 

B.2. Για την απϐδειξη τησ απαύτηςησ του ϊρθρου 2.2.4. (απϐδειξη καταλληλϐτητασ για την ϊςκηςη 
επαγγελματικόσ δραςτηριϐτητασ) προςκομύζουν πιςτοποιητικϐ/βεβαύωςη του οικεύου επαγγελματικοϑ 
(ό εμπορικοϑ) μητρώου του κρϊτουσ εγκατϊςταςησ. Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγκατεςτημϋνοι 
ςε κρϊτοσ μϋλοσ τησ Ευρωπαώκόσ Ϊνωςησ προςκομύζουν πιςτοποιητικϐ/βεβαύωςη του αντύςτοιχου 
επαγγελματικοϑ (ό εμπορικοϑ) μητρώου του Παραρτόματοσ XI του Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 
4412/2016, με το οπούο πιςτοποιεύται αφενϐσ η εγγραφό τουσ ςε αυτϐ και αφετϋρου το ειδικϐ 
επϊγγελμϊ τουσ. την περύπτωςη που χώρα δεν τηρεύ τϋτοιο μητρώο, το ϋγγραφο ό το πιςτοποιητικϐ 
μπορεύ να αντικαθύςταται απϐ ϋνορκη βεβαύωςη ό, ςτα κρϊτη - μϋλη ό ςτισ χώρεσ ϐπου δεν 
προβλϋπεται ϋνορκη βεβαύωςη, απϐ υπεϑθυνη δόλωςη του ενδιαφερομϋνου ενώπιον αρμϐδιασ 
δικαςτικόσ ό διοικητικόσ αρχόσ, ςυμβολαιογρϊφου ό αρμϐδιου επαγγελματικοϑ οργανιςμοϑ τησ χώρασ 
καταγωγόσ ό τησ χώρασ ϐπου εύναι εγκατεςτημϋνοσ ο οικονομικϐσ φορϋασ ϐτι δεν τηρεύται τϋτοιο 
μητρώο και ϐτι αςκεύ τη δραςτηριϐτητα που απαιτεύται για την εκτϋλεςη του αντικειμϋνου τησ υπϐ 
ανϊθεςη ςϑμβαςησ.66 

Οι εγκατεςτημϋνοι ςτην Ελλϊδα οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν βεβαύωςη εγγραφόσ ςτο οικεύο 
επαγγελματικϐ μητρώο ό πιςτοποιητικϐ που εκδύδεται απϐ την οικεύα υπηρεςύα του Γ.Ε.ΜΗ.  

Για την απϐδειξη ϊςκηςησ γεωργικοϑ ό κτηνοτροφικοϑ επαγγϋλματοσ, οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ απαιτοϑν 
ςχετικό βεβαύωςη ϊςκηςησ επαγγϋλματοσ, απϐ αρμϐδια διοικητικό αρχό ό αρχό Οργανιςμοϑ Σοπικόσ 
Αυτοδιούκηςησ. 

Επιςημαύνεται ϐτι, τα δικαιολογητικϊ που αφοροϑν ςτην απϐδειξη τησ απαύτηςησ του ϊρθρου 2.2.4 
(απϐδειξη καταλληλϐτητασ για την ϊςκηςη επαγγελματικόσ δραςτηριϐτητασ) γύνονται αποδεκτϊ, 
εφϐςον ϋχουν εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν απϐ την υποβολό τουσ,67 εκτϐσ αν, 
ςϑμφωνα με τισ ειδικϐτερεσ διατϊξεισ αυτών, φϋρουν ςυγκεκριμϋνο χρϐνο ιςχϑοσ. 

Β.3. Για την απϐδειξη τησ οικονομικόσ και χρηματοοικονομικόσ επϊρκειασ τησ παραγρϊφου 2.2.5 
[Δεν αφορϊ]. 
  
Β.4. Για την απϐδειξη τησ τεχνικόσ ικανϐτητασ τησ παραγρϊφου 2.2.6 οι οικονομικού φορεύσ 
προςκομύζουν68 : 

Για το κριτόριο (α): Κατϊλογο των κυριϐτερων υπηρεςιών που παραςχϋθηκαν και ο οπούοσ θα 
περιλαμβϊνει τα κϊτωθι ςτοιχεύα εμπειρύασ: 
Αναλυτικϐτερα:  
(i) Σα ςτοιχεύα εμπειρύασ θα περιλαμβϊνονται ςε πύνακα και θα εύναι τα κϊτωθι:  
α. Σύτλοσ τησ ςϑμβαςησ – Σοποθεςύα. 

                                                           
65

    Δεφτερο εδάφιο παρ. 4 του άρκρου 74 του ν. 4412/2016  
66
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β. Ονομαςύα Αναδϐχου (Μεμονωμϋνη επιχεύρηςη ό Κοινοπραξύα) τησ ςϑμβαςησ.  
γ. Επιμεριςμϐσ των υπηρεςιών κϊθε επιχεύρηςησ, ςτην ςϑμβαςη (Ποςοςτϐ και εύδοσ ςυμμετοχόσ ςε 

περύπτωςη ϋνωςησ ό κοινοπραξύασ).  
δ. Εργοδϐτησ (αποδϋκτησ).  
ε. Ημερομηνύεσ ϋναρξησ - περαύωςησ τησ ςϑμβαςησ (εφϐςον ϋχει περαιωθεύ), διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ.  
ςτ. Σελικό αξύα τησ ςϑμβαςησ χωρύσ Υ.Π.Α. 
η. ϑντομη περιγραφό του αντικειμϋνου τησ ςϑμβαςησ απϐ την οπούα θα προκϑπτει ϐτι καλϑπτει τισ 

απαιτόςεισ τησ διακόρυξησ.  
(ii) Ο πύνακασ αυτϐσ ςυνοδεϑεται, εϊν μεν ο αποδϋκτησ εύναι αναθϋτουςα αρχό, απϐ ςυμβϊςεισ και 
πιςτοποιητικϊ ορθόσ εκτϋλεςησ αυτών που ϋχουν εκδοθεύ ό θεωρηθεύ απϐ την αρμϐδια αρχό, ςτα 
οπούα περιγρϊφεται οι παρεχϐμενη υπηρεςύα και θα αναφϋρεται ο χρϐνοσ υλοπούηςησ τησ και θα 
βεβαιώνεται ϐτι αυτό εκτελϋςτηκε ϋντεχνα και εντϐσ των εγκεκριμϋνων χρονοδιαγραμμϊτων και εϊν 
δε ο αποδϋκτησ εύναι ιδιωτικϐσ φορϋασ, με αντύςτοιχη δόλωςη του αποδϋκτη. Εφϐςον δεν εύναι δυνατό 
η προςκϐμιςη των παραπϊνω, προςκομύζεται υπεϑθυνη δόλωςη του οικονομικοϑ φορϋα, ςτην οπούα 
θα αναφϋρεται ο λϐγοσ για τον οπούο δεν κατϋςτη εφικτό η προςκϐμιςη των παραπϊνω 
δικαιολογητικών και η οπούα θα ςυνοδεϑεται απϐ αντύγραφο του τιμολογύου και, εφϐςον υφύςταται, 
τησ ςχετικόσ ςϑμβαςησ. 

Για το κριτόριο (β): Προςκϐμιςη τύτλων ςπουδών και επαγγελματικών τησ Ομϊδασ Ϊργου του 
οικονομικοϑ φορϋα (του Τπεϑθυνου Ϊργου και ϐλων των ςτελεχών). Επιπλϋον προςκϐμιςη υπεϑθυνησ 
δόλωςησ με πύνακα με τα ονϐματα, τουσ τύτλουσ ςπουδών και την εμπειρύα των ςτελεχών που θα εύναι 
υπεϑθυνα για την εκτϋλεςη των υπηρεςιών, βιογραφικϊ ςημειώματα, αποδεικτικϊ εμπειρύασ και τύτλοι 
ςπουδών των ςτελεχών, καταςτϊςεισ προςωπικοϑ, ςυμβϊςεισ εξαρτημϋνησ εργαςύασ ό/και 
ανεξϊρτητων υπηρεςιών κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 39 παρ. 9 του Ν. 4387/2016 (Α 85) κ.α.]. Πύνακασ 
απϐ τον οπούο να προκϑπτει αν ο προτεινϐμενοσ Τπεϑθυνοσ Ϊργου και τα ςτελϋχη τησ Ομϊδασ Ϊργου 
εύναι υπϊλληλοι του οικονομικοϑ φορϋα, εξωτερικού ςυνεργϊτεσ του (ςτην περύπτωςη αυτό, θα πρϋπει 
να προςκομιςθοϑν δηλώςεισ ςυνεργαςύασ των εξωτερικών ςυνεργατών, ςτισ οπούεσ οι ςυνεργϊτεσ θα 
δηλώνουν ϐτι ϋχουν λϊβει γνώςη του ςυνϐλου των ϐρων τησ παροϑςασ διακόρυξησ και ϐτι δϋχονται να 
ςυνεργαςτοϑν με τον προςωρινϐ ανϊδοχο καθ’ ϐλη τη διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ) ό υπϊλληλοι 
υπεργολϊβου του.  

Β.5. [Δεν αφορϊ]. 

Β.6. Για την απϐδειξη τησ νϐμιμησ εκπροςώπηςησ, ςτισ περιπτώςεισ που ο οικονομικϐσ φορϋασ εύναι 
νομικϐ πρϐςωπο και εγγρϊφεται υποχρεωτικϊ ό προαιρετικϊ, κατϊ την κεύμενη νομοθεςύα, και 
δηλώνει την εκπροςώπηςη και τισ μεταβολϋσ τησ ςε αρμϐδια αρχό (πχ ΓΕΜΗ), προςκομύζει ςχετικϐ 
πιςτοποιητικϐ ιςχϑουςασ εκπροςώπηςησ, το οπούο πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ 
ημϋρεσ πριν απϐ την υποβολό του 69,  εκτϐσ αν αυτϐ φϋρει ςυγκεκριμϋνο χρϐνο ιςχϑοσ. 

Ειδικϐτερα για τουσ ημεδαποϑσ οικονομικοϑσ φορεύσ προςκομύζονται: 

i) για την απόδειξη τησ νόμιμησ εκπροςώπηςησ, ςτισ περιπτώςεισ που ο οικονομικϐσ φορϋασ εύναι 
νομικϐ πρϐςωπο και υποχρεοϑται, κατϊ την κεύμενη νομοθεςύα, να δηλώνει την εκπροςώπηςη και τισ 
μεταβολϋσ τησ ςτο ΓΕΜΗ70,προςκομύζει ςχετικϐ πιςτοποιητικϐ ιςχϑουςασ εκπροςώπηςησ71, το οπούο 
πρϋπει να ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τριϊντα (30) εργϊςιμεσ ημϋρεσ πριν απϐ την υποβολό του.   

                                                           
69

 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, 





 

ii) Για την απόδειξη τησ νόμιμησ ςύςταςησ και των μεταβολών του νομικοϑ προςώπου γενικϐ 
πιςτοποιητικϐ μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφϐςον ϋχει εκδοθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν απϐ την υποβολό 
του.   

τισ λοιπϋσ περιπτώςεισ τα κατϊ περύπτωςη νομιμοποιητικϊ ϋγγραφα ςϑςταςησ και νϐμιμησ 
εκπροςώπηςησ (ϐπωσ καταςτατικϊ, πιςτοποιητικϊ μεταβολών, αντύςτοιχα ΥΕΚ, αποφϊςεισ 
ςυγκρϐτηςησ οργϊνων διούκηςησ ςε ςώμα, κλπ., ανϊλογα με τη νομικό μορφό του οικονομικοϑ 
φορϋα), ςυνοδευϐμενα απϐ υπεϑθυνη δόλωςη του νϐμιμου εκπροςώπου ϐτι εξακολουθοϑν να ιςχϑουν 
κατϊ την υποβολό τουσ. 

ε περύπτωςη που για τη διενϋργεια τησ παροϑςασ διαδικαςύασ ανϊθεςησ ϋχουν χορηγηθεύ εξουςύεσ ςε 
πρϐςωπο πλϋον αυτών που αναφϋρονται ςτα παραπϊνω ϋγγραφα, προςκομύζεται επιπλϋον απϐφαςη- 
πρακτικϐ του αρμοδύου καταςτατικοϑ οργϊνου διούκηςησ του νομικοϑ προςώπου με την οπούα 
χορηγόθηκαν οι ςχετικϋσ εξουςύεσ. Όςον αφορϊ τα φυςικϊ πρϐςωπα, εφϐςον ϋχουν χορηγηθεύ 
εξουςύεσ ςε τρύτα πρϐςωπα, προςκομύζεται εξουςιοδϐτηςη του οικονομικοϑ φορϋα. 

Οι αλλοδαπού οικονομικού φορεύσ προςκομύζουν τα προβλεπϐμενα, κατϊ τη νομοθεςύα τησ χώρασ 
εγκατϊςταςησ, αποδεικτικϊ ϋγγραφα, και εφϐςον δεν προβλϋπονται, υπεϑθυνη δόλωςη  του νϐμιμου 
εκπροςώπου, απϐ την οπούα αποδεικνϑονται τα ανωτϋρω ωσ προσ τη νϐμιμη ςϑςταςη, μεταβολϋσ και 
εκπροςώπηςη του οικονομικοϑ φορϋα. 

Οι ωσ ϊνω υπεϑθυνεσ δηλώςεισ γύνονται αποδεκτϋσ, εφϐςον ϋχουν ςυνταχθεύ μετϊ την κοινοπούηςη τησ 
πρϐςκληςησ για την υποβολό των δικαιολογητικών. 

Απϐ τα ανωτϋρω ϋγγραφα πρϋπει να προκϑπτουν η νϐμιμη ςϑςταςη του οικονομικοϑ φορϋα, ϐλεσ οι 
ςχετικϋσ τροποποιόςεισ των καταςτατικών, το/τα πρϐςωπο/α που δεςμεϑει/ουν νϐμιμα την εταιρύα 
κατϊ την ημερομηνύα διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ (νϐμιμοσ εκπρϐςωποσ, δικαύωμα υπογραφόσ κλπ.), 
τυχϐν τρύτοι, ςτουσ οπούουσ ϋχει χορηγηθεύ εξουςύα εκπροςώπηςησ, καθώσ και η θητεύα του/των ό/και 
των μελών του οργϊνου διούκηςησ/ νϐμιμου εκπροςώπου. 

Β.7. Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλϐγουσ72 που προβλϋπονται απϐ 
τισ εκϊςτοτε ιςχϑουςεσ εθνικϋσ διατϊξεισ ό διαθϋτουν πιςτοπούηςη απϐ οργανιςμοϑσ πιςτοπούηςησ που 
ςυμμορφώνονται με τα ευρωπαώκϊ πρϐτυπα πιςτοπούηςησ, κατϊ την ϋννοια του Παραρτόματοσ VII του 
Προςαρτόματοσ Α΄ του ν. 4412/2016, μποροϑν να προςκομύζουν ςτισ αναθϋτουςεσ αρχϋσ πιςτοποιητικϐ 
εγγραφόσ εκδιδϐμενο απϐ την αρμϐδια αρχό ό το πιςτοποιητικϐ που εκδύδεται απϐ τον αρμϐδιο 
οργανιςμϐ πιςτοπούηςησ.  

τα πιςτοποιητικϊ αυτϊ αναφϋρονται τα δικαιολογητικϊ βϊςει των οπούων ϋγινε η εγγραφό των εν 
λϐγω οικονομικών φορϋων ςτον επύςημο κατϊλογο ό η πιςτοπούηςη και η κατϊταξη ςτον εν λϐγω 
κατϊλογο.  

Η πιςτοποιοϑμενη εγγραφό ςτουσ επύςημουσ καταλϐγουσ απϐ τουσ αρμϐδιουσ οργανιςμοϑσ ό το 
πιςτοποιητικϐ, που εκδύδεται απϐ τον οργανιςμϐ πιςτοπούηςησ, ςυνιςτϊ τεκμόριο καταλληλϐτητασ 
ϐςον αφορϊ τισ απαιτόςεισ ποιοτικόσ επιλογόσ, τισ οπούεσ καλϑπτει ο επύςημοσ κατϊλογοσ ό το 
πιςτοποιητικϐ.  

Οι οικονομικού φορεύσ που εύναι εγγεγραμμϋνοι ςε επύςημουσ καταλϐγουσ απαλλϊςςονται απϐ την 
υποχρϋωςη υποβολόσ των δικαιολογητικών που αναφϋρονται ςτο πιςτοποιητικϐ εγγραφόσ τουσ. 
Ειδικώσ ϐςον αφορϊ την καταβολό των ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ και των φϐρων και τελών, 
προςκομύζονται επιπροςθϋτωσ τησ βεβαύωςησ εγγραφόσ ςτον επύςημο κατϊλογο και πιςτοποιητικϊ, 
κατϊ τα οριζϐμενα ανωτϋρω ςτην περύπτωςη Β.1, υποπερ. i, ii και iii τησ περ. β. 

                                                                                                                                                                                                 
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 
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  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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Β.8. Οι ενώςεισ οικονομικών φορϋων που υποβϊλλουν κοινό προςφορϊ, υποβϊλλουν τα παραπϊνω, 
κατϊ περύπτωςη δικαιολογητικϊ, για κϊθε οικονομικϐ φορϋα που ςυμμετϋχει ςτην ϋνωςη, ςϑμφωνα με 
τα ειδικϐτερα προβλεπϐμενα ςτο ϊρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.9. την περύπτωςη που οικονομικϐσ φορϋασ επιθυμεύ να ςτηριχθεύ ςτισ ικανϐτητεσ ϊλλων φορϋων, 
ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 2.2.8 για την απϐδειξη ϐτι θα ϋχει ςτη διϊθεςό του τουσ αναγκαύουσ 
πϐρουσ, προςκομύζει, ιδύωσ, ςχετικό ϋγγραφη δϋςμευςη των φορϋων αυτών για τον ςκοπϐ αυτϐ. 
Ειδικϐτερα, προςκομύζεται ϋγγραφο (ςυμφωνητικϐ ό ςε περύπτωςη νομικοϑ προςώπου απϐφαςη του 
αρμοδύου οργϊνου διούκηςησ αυτοϑ ό ςε περύπτωςη φυςικοϑ προςώπου υπεϑθυνη δόλωςη), δυνϊμει 
του οπούου αμφϐτεροι, διαγωνιζϐμενοσ  οικονομικϐσ φορϋασ και τρύτοσ φορϋασ, εγκρύνουν τη μεταξϑ 
τουσ ςυνεργαςύα για την κατϊ περύπτωςη παροχό προσ τον διαγωνιζϐμενο τησ χρηματοοικονομικόσ 
ό/και τεχνικόσ ό/και επαγγελματικόσ ικανϐτητασ του φορϋα, ώςτε αυτό να εύναι ςτη διϊθεςη του 
διαγωνιζϐμενου  για την εκτϋλεςη τησ ϑμβαςησ. Η ςχετικό αναφορϊ θα πρϋπει να εύναι λεπτομερόσ 
και να αναφϋρει κατ’ ελϊχιςτον τουσ ςυγκεκριμϋνουσ πϐρουσ που θα εύναι διαθϋςιμοι για την εκτϋλεςη 
τησ ςϑμβαςησ και τον τρϐπο δια του οπούου θα χρηςιμοποιηθοϑν αυτού για την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ. 
Ο τρύτοσ θα δεςμεϑεται ρητϊ ϐτι θα διαθϋςει ςτον διαγωνιζϐμενο τουσ ςυγκεκριμϋνουσ πϐρουσ κατϊ τη 
διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ και ο διαγωνιζϐμενοσ  ϐτι θα κϊνει χρόςη αυτών ςε περύπτωςη που του 
ανατεθεύ η ςϑμβαςη. 

ε περύπτωςη που ο τρύτοσ διαθϋτει χρηματοοικονομικό επϊρκεια, θα δηλώνει επύςησ ϐτι καθύςταται 
απϐ κοινοϑ με τον διαγωνιζϐμενο υπεϑθυνοσ για την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ.  

ε περύπτωςη που ο τρύτοσ διαθϋτει ςτοιχεύα τεχνικόσ ό επαγγελματικόσ καταλληλϐτητασ που 
ςχετύζονται με τουσ τύτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικϊ προςϐντα που ορύζονται ςτην περύπτωςη 
ςτ’ του Μϋρουσ ΙΙ του Παραρτόματοσ ΦΙΙ του Προςαρτόματοσ Α του ν. 4412/2016 ό με την ςχετικό 
επαγγελματικό εμπειρύα, θα δεςμεϑεται ϐτι θα εκτελϋςει τισ εργαςύεσ ό υπηρεςύεσ για τισ οπούεσ 
απαιτοϑνται οι ςυγκεκριμϋνεσ ικανϐτητεσ, δηλώνοντασ το τμόμα τησ ςϑμβαςησ που θα εκτελϋςει.  

Β.10. την περύπτωςη που ο οικονομικϐσ φορϋασ δηλώνει ςτην προςφορϊ του ϐτι θα κϊνει χρόςη 
υπεργολϊβων, ςτισ ικανϐτητεσ των οπούων δεν ςτηρύζεται, προςκομύζεται υπεϑθυνη δόλωςη του 
προςφϋροντοσ με αναφορϊ του τμόματοσ τησ ςϑμβαςησ το οπούο προτύθεται να αναθϋςει ςε τρύτουσ 
υπϐ μορφό υπεργολαβύασ και υπεϑθυνη δόλωςη των υπεργολϊβων ϐτι αποδϋχονται την εκτϋλεςη των 
εργαςιών.  

Β.11. Επιςημαύνεται ότι γύνονται αποδεκτϋσ: 

 οι ϋνορκεσ βεβαιώςεισ που αναφϋρονται ςτην παρούςα Διακόρυξη, εφόςον ϋχουν 
ςυνταχθεύ ϋωσ τρεισ (3) μόνεσ πριν από την υποβολό τουσ,  

 οι υπεύθυνεσ δηλώςεισ, εφόςον ϋχουν ςυνταχθεύ μετϊ την κοινοπούηςη τησ πρόςκληςησ 
για την υποβολό των δικαιολογητικών73. ημειώνεται ότι δεν απαιτεύται θεώρηςη του 
γνηςύου τησ υπογραφόσ τουσ. 

2.3 Κριτόρια Ανϊθεςησ   

2.3.1 Κριτόριο ανϊθεςησ74  

Κριτόριο ανϊθεςησ75 τησ ϑμβαςησ εύναι η πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει 
βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιϐτητασ – τιμόσ, η οπούα εκτιμϊται βϊςει των κϊτωθι κριτηρύων: 
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 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)  





 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΤΝΣΕΛΕΣΗ 

ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

Κ1 Κατανϐηςη των απαιτόςεων του ϋργου και κατϊλληλη 

περιγραφό και ανϊλυςη του ϋργου ςε επιμϋρουσ 

δραςτηριϐτητεσ 

40% 

Κ2 Ανϊπτυξη κατϊλληλου τρϐπου προςϋγγιςησ και 

αποτελεςματικόσ μεθοδολογύασ υλοπούηςησ του ϋργου 

30% 

Κ3 Δομό και ςϑνθεςη ομϊδασ ϋργου/ Ρεαλιςτικϐτητα 

Φρονοδιαγρϊμματοσ 

30% 

ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΟΛΟΤ ΤΝΣΕΛΕΣΩΝ ΒΑΡΤΣΗΣΑ (Κ1 + Κ2 + Κ3) 100% 

Για το κριτόριο Κ1 αξιολογεύται:  

 ο βαθμϐσ κατανϐηςησ του αντικειμϋνου και των ςτϐχων των υπηρεςιών, με εντοπιςμϐ των 

θεμϊτων ςτα οπούα πρϋπει να δοθεύ ιδιαύτερη ςημαςύα κατϊ την υλοπούηςό του  

 η γνώςη του αντικειμϋνου, βϊςει τησ προηγοϑμενησ εναςχϐληςησ τησ ομϊδασ με αυτϐ, 

 η επιςόμανςη των προβλημϊτων κι η υπϐδειξη τρϐπου αντιμετώπιςόσ τουσ  

Για το κριτόριο Κ2 αξιολογεύται:  

 η αναλυτικό περιγραφό τησ μεθοδολογικόσ προςϋγγιςησ του ϋργου. 

 το χρονοδιϊγραμμα υλοπούηςησ του αντικειμϋνου τησ ςϑμβαςησ.  

 ο καθοριςμϐσ των περιεχομϋνων των προςφερϐμενων παραδοτϋων. 

Για το κριτόριο Κ3 αξιολογεύται:  

 ο βαθμϐσ ςυνοχόσ τησ προτεινϐμενησ ομϊδασ, που χαρακτηρύζεται απϐ τισ ςχϋςεισ ςυνεργαςύασ 

(μϐνιμεσ ό περιςταςιακϋσ) των ςτελεχών τησ ομϊδασ με τουσ υποψηφύουσ και την ϋκταςη 

προηγοϑμενων ςυνεργαςιών μεταξϑ των μελών τησ ομϊδασ. 

 η ςαφόνεια κατανομόσ αρμοδιοτότων ςτα μϋλη τησ ομϊδασ ϋργου.  

 η τεκμηρύωςη τησ δυνατϐτητασ υλοπούηςησ και η ρεαλιςτικϐτητα του χρονοδιαγρϊμματοσ. 

 

2.3.2 Βαθμολόγηςη και κατϊταξη προςφορών76  

Η βαθμολϐγηςη κϊθε κριτηρύου αξιολϐγηςησ κυμαύνεται απϐ 100 βαθμοϑσ ςτην περύπτωςη που 
ικανοποιοϑνται ακριβώσ ϐλοι οι ϐροι των τεχνικών προδιαγραφών, αυξϊνεται δε μϋχρι τουσ 120 
βαθμοϑσ ϐταν υπερκαλϑπτονται οι απαιτόςεισ του ςυγκεκριμϋνου κριτηρύου.    

Κϊθε κριτόριο αξιολϐγηςησ βαθμολογεύται αυτϐνομα με βϊςη τα ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ77.  

Η ςταθμιςμϋνη βαθμολογύα του κϊθε κριτηρύου θα προκϑπτει απϐ το γινϐμενο του επιμϋρουσ 
ςυντελεςτό βαρϑτητασ επύ τη βαθμολογύα του, η δε ςυνολικό βαθμολογύα τησ προςφορϊσ θα 
προκϑπτει απϐ το ϊθροιςμα των ςταθμιςμϋνων βαθμολογιών ϐλων των κριτηρύων. 

Η ςυνολικό βαθμολογύα τησ τεχνικόσ προςφορϊσ υπολογύζεται με βϊςη τον παρακϊτω τϑπο :  

Σ= Βi = ς1*Κ1 + ς2*Κ2 + ς3*Κ3 
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Κριτόρια με βαθμολογύα μικρϐτερη απϐ 100 βαθμοϑσ (ότοι που δεν καλϑπτουν/παρουςιϊζουν 
αποκλύςεισ απϐ τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ παροϑςασ) επιφϋρουν την απϐρριψη τησ προςφορϊσ. 

Η κατϊταξη των προςφορών για την τελικό επιλογό τησ ςυμφερϐτερησ Προςφορϊσ θα γύνει με βϊςη 
τον ακϐλουθο τϑπο :  

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

ϐπου:  

Βmax  η ςυνολικό βαθμολογύα που ϋλαβε η καλϑτερη Σεχνικό Προςφορϊ  

Βi  η ςυνολικό βαθμολογύα τησ Σεχνικόσ Προςφορϊσ i  

Kmin  το ςυνολικϐ ςυγκριτικϐ κϐςτοσ τησ Προςφορϊσ με τη μικρϐτερη τιμό  

Κi  το ςυνολικϐ ςυγκριτικϐ κϐςτοσ τησ Προςφορϊσ i  

Λi  το οπούο ςτρογγυλοποιεύται ςτα 2 δεκαδικϊ ψηφύα.  

Επικρατϋςτερη εύναι η Προςφορϊ με το μεγαλύτερο Λ. 

2.3.3 Ηλεκτρονικού πλειςτηριαςμού78 (δεν αφορϊ) 

2.4 Κατϊρτιςη - Περιεχόμενο Προςφορών 

2.4.1 Γενικού όροι υποβολόσ προςφορών 

Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται με βϊςη τισ απαιτόςεισ που ορύζονται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I τησ Διακόρυξησ 
για  ϐλεσ τισ περιγραφϐμενεσ υπηρεςύεσ. 

Δεν επιτρϋπονται εναλλακτικϋσ προςφορϋσ.  

Η ϋνωςη οικονομικών φορϋων υποβϊλλει κοινό προςφορϊ, η οπούα υπογρϊφεται υποχρεωτικϊ 
ηλεκτρονικϊ εύτε απϐ ϐλουσ τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ που αποτελοϑν την ϋνωςη, εύτε απϐ εκπρϐςωπϐ 
τουσ νομύμωσ εξουςιοδοτημϋνο. την προςφορϊ, απαραιτότωσ πρϋπει να προςδιορύζεται η ϋκταςη και 
το εύδοσ τησ ςυμμετοχόσ του (ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ κατανομόσ αμοιβόσ μεταξϑ τουσ) κϊθε μϋλουσ 
τησ ϋνωςησ, καθώσ και ο εκπρϐςωποσ/ςυντονιςτόσ αυτόσ79. 

Οι οικονομικού φορεύσ μποροϑν να αποςϑρουν την προςφορϊ τουσ, πριν την καταληκτικό ημερομηνύα 
υποβολόσ προςφορϊσ, χωρύσ να απαιτεύται ϋγκριςη εκ μϋρουσ του αποφαινομϋνου οργϊνου τησ 
αναθϋτουςασ αρχόσ, υποβϊλλοντασ ϋγγραφη ειδοπούηςη προσ την αναθϋτουςα αρχό. 

2.4.2 Φρόνοσ και Σρόποσ υποβολόσ προςφορών / Σρόποσ υποβολόσ και ςύνταξησ προςφορών 

2.4.2.1. Ο διαγωνιςμϐσ θα διενεργηθεύ ςτα γραφεύα τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, ςτην διεϑθυνςη: Υορϋασ 
Διαχεύριςησ Τγροτϐπων Κοτυχύου τροφυλιϊσ & Κυπαριςςιακοϑ Κϐλπου, Παλαιϊ Εθνικό Οδϐσ Πατρών 
- Πϑργου, Σ.Κ. 27052 Λϊππα ΑχαϏασ, ενώπιον τησ αρμϐδιασ Επιτροπόσ Διαγωνιςμοϑ, ςτισ 15 
επτεμβρύου 2021 ημϋρα Σετϊρτη, και ώρα 11.00πμ. (ημερομηνύα και χρϐνοσ διενϋργειασ του 
διαγωνιςμοϑ & ϋναρξησ αποςφρϊγιςησ προςφορών). 

2.4.2.1. Σόποσ / χρόνοσ υποβολόσ προςφορών 

Οι φϊκελοι των προςφορών υποβϊλλονται ςτο πρωτϐκολλο τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, ςτην διεϑθυνςη 
τησ προηγοϑμενησ παραγρϊφου. 
Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται: 
(α) με κατϊθεςό τουσ ςτο πρωτϐκολλο τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, εύτε 
(β) με ταχυδρομικό αποςτολό μϋςω ςυςτημϋνησ επιςτολόσ ό με courier προσ την Αναθϋτουςα 
Αρχό. 
Οι φϊκελοι των προςφορών γύνονται δεκτού εφϐςον ϋχουν περιϋλθει ςτην Αρχό και ϋχουν 
πρωτοκολληθεύ, το αργϐτερο μϋχρι τισ  10 επτεμβρύου 2021, ημϋρα Παραςκευό και ώρα 14.00μ.μ. 
(καταληκτικό ημερομηνύα και ώρα παραλαβόσ των προςφορών). Η Αρχό δεν φϋρει ευθϑνη για τυχϐν 
ελλεύψεισ του περιεχομϋνου των προςφορών που αποςτϋλλονται ταχυδρομικϊ οϑτε για καθυςτερόςεισ 
ςτην ϊφιξό τουσ. Δεν θα παραληφθοϑν φϊκελοι ό ϊλλα ϋγγραφα απϐ οποιοδόποτε ταχυδρομικϐ 
κατϊςτημα, ακϐμα κι αν η Αρχό ειδοποιηθεύ εγκαύρωσ. Προςφορϋσ που περιϋρχονται ςτην Αρχό με 
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οποιονδόποτε τρϐπο μϋχρι την ωσ ϊνω ημερομηνύα και ώρα, δεν αποςφραγύζονται αλλϊ 
πρωτοκολλοϑνται και φυλϊςςονται απϐ την Τπηρεςύα και παραδύδονται ςτην Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ 
την ημερομηνύα και ώρα διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ. 

Για τυχϐν προςφορϋσ που υποβϊλλονται εκπρϐθεςμα, η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ ςημειώνει ςτο 
πρακτικϐ τησ την εκπρϐθεςμη υποβολό (ακριβό ημϋρα / ώρα που παρελόφθη η ςυςτημϋνη επιςτολό 
απϐ την Αρχό ό ακριβό ημϋρα / ώρα που κατατϋθηκε ςτο πρωτϐκολλο τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ) και τισ 
απορρύπτει ωσ μη κανονικϋσ. 

Η Αρχό παρατεύνει την προθεςμύα παραλαβόσ των προςφορών, ούτωσ ώςτε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικού φορεύσ να μπορούν να λϊβουν γνώςη όλων των αναγκαύων 
πληροφοριών για την κατϊρτιςη των προςφορών ςτισ ακόλουθεσ περιπτώςεισ: 

Όταν, για οποιονδόποτε λϐγο, πρϐςθετεσ πληροφορύεσ, αν και ζητόθηκαν εγγρϊφωσ απϐ τον 
οικονομικϐ φορϋα ϋγκαιρα, δηλ. το αργϐτερο ϋξι (6) μϋρεσ πριν απϐ την καταληκτικό ημερομηνύα 
υποβολόσ των προςφορών, δεν ϋχουν παραςχεθεύ εγγρϊφωσ το αργϐτερο τϋςςερισ (4) ημϋρεσ πριν απϐ 
την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών, β) Όταν τα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ 
υφύςτανται ςημαντικϋσ αλλαγϋσ. 

Η διϊρκεια τησ παρϊταςησ εύναι ανϊλογη με τη ςπουδαιϐτητα των πληροφοριών που ζητόθηκαν ό των 
αλλαγών. Όταν οι πρϐςθετεσ πληροφορύεσ δεν ϋχουν ζητηθεύ ϋγκαιρα ό δεν ϋχουν ςημαςύα για την 
προετοιμαςύα κατϊλληλων προςφορών, δεν απαιτεύται απϐ την Αρχό να παρατεύνει τισ προθεςμύεσ. 

2.4.2.2. Σρόποσ υποβολόσ και ςύνταξησ προςφορών – Περιεχόμενο φακϋλου προςφορϊσ – Γλώςςα 
– Λοιπϊ ςτοιχεύα (ϊρθρα 92 ϋωσ 96 του Ν.4412/2016). 
Οι προςφορϋσ υποβϊλλονται ςε ϋντυπη μορφό (ϋγχαρτεσ) και ηλεκτρονικό (ςε ςϑμπακτο δύςκο – CD ό 
ςε Ενιαύο υριακϐ Δύαυλο-USB) μορφό με βϊςη τισ απαιτόςεισ τησ διακόρυξησ για ϐλεσ τισ ζητοϑμενεσ 
υπηρεςύεσ και παραδοτϋα. Δεν επιτρϋπονται εναλλακτικϋσ προςφορϋσ. 
Οι προςφορϋσ, με ποινό απϐρριψησ υποβϊλλονται μϋςα ςε ςφραγιςμϋνο φϊκελο (κυρύωσ φϊκελοσ 
προςφορϊσ), ςτον οπούο πρϋπει να αναγρϊφονται ευκρινώσ τα ακϐλουθα: 
 

Προσ το ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ 

ΠΡΟΥΟΡΑ ΣΟΤ ……………………………………………………………………………………... 

[αναγρϊφονται τα ςτοιχεύα του προςφϋροντοσ, δηλαδό : επωνυμύα του νομικού προςώπου και ςε 

περύπτωςη ϋνωςησ τισ επωνυμύεσ των οικονομικών φορϋων που την αποτελούν, καθώσ και τα απαραύτητα 

ςτοιχεύα επικοινωνύασ (ταχ. διεύθυνςη, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail)] 

ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΕΡΓΟ ΠΑΡΟΦΗ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ 1:  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 35 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ 

ΚΑΙ 15 ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΠΟΔΟΦΗ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΥΔΤΚ&ΚΚ» ΓΙΑ ΣΗΝ 

ΤΛΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΡΑΗ Δ2 & ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ 2: «ΗΜΑΝΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΩΝ ΜΟΝΟΠΑΣΙΩΝ 

(ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ & ΠΟΔΗΛΑΣΙΚΩΝ) ΜΕ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ QR CODES ΣΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕ ΣΩΝ 

ΜΟΝΟΠΑΣΙΩΝ»  ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΡΑΗ Δ8 ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 1 

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΑΞΗ «ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΕΡΙΟΦΩΝ 

ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ 

ΚΟΛΠΟΤ» με κωδικό ΟΠ (MIS) 5075842. 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ: Σο Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμύα «ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ 

ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ» 

Αριθμόσ διακόρυξησ: 1149/24-8-2021 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ: 10/9/2021 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: 15/9/2021 

 





 

ΠΡΟΟΦΗ: Να ΜΗΝ αποςφραγιςθεύ από την Σαχυδρομικό Τπηρεςύα ό το Πρωτόκολλο. 

 
Ο κυρύωσ φϊκελοσ προςφορϊσ περιϋχει τα ακϐλουθα: 
α) Ξεχωριςτϐ ςφραγιςμϋνο φϊκελο, με την ϋνδειξη «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ» (βλϋπε ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ 
Ι του παρϐντοσ). 
β) Ξεχωριςτϐ ςφραγιςμϋνο φϊκελο, με την ϋνδειξη «Σεχνικό Προςφορϊ» (βλϋπε ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι του 
παρϐντοσ). Αν τα τεχνικϊ ςτοιχεύα τησ προςφορϊσ δεν εύναι δυνατϐν, λϐγω μεγϊλου ϐγκου, να 
τοποθετηθοϑν ςτον κυρύωσ φϊκελο, τϐτε αυτϊ ςυςκευϊζονται χωριςτϊ και ακολουθοϑν τον κυρύωσ 
φϊκελο με τισ ύδιεσ ενδεύξεισ.   
γ) Ξεχωριςτϐ ςφραγιςμϋνο φϊκελο, με την ϋνδειξη «Οικονομικό Προςφορϊ» ο οπούοσ περιϋχει το 
ϋντυπο τησ οικονομικόσ προςφορϊσ, κατϊ τα οριζϐμενα ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV παρϐντοσ. 
Οι ωσ ϊνω ξεχωριςτού ςφραγιςμϋνοι φϊκελοι φϋρουν επύςησ τισ ενδεύξεισ του κυρύωσ φακϋλου. 
 

2.4.3 Περιεχόμενα Υακϋλου «Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ- Σεχνικό Προςφορϊ»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικϊ υμμετοχόσ  

Σα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ για την ςυμμετοχό των προςφερϐντων ςτη διαγωνιςτικό διαδικαςύα 
περιλαμβϊνουν με ποινό αποκλειςμοϑ τα ακϐλουθα υπϐ α και β ςτοιχεύα: α) το Ευρωπαώκϐ Ενιαύο 
Ϊγγραφο ϑμβαςησ (ΕΕΕ), ϐπωσ προβλϋπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του ϊρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη 
ςυνοδευτικό υπεϑθυνη δόλωςη με την οπούα ο οικονομικϐσ φορϋασ δϑναται να διευκρινύζει τισ 
πληροφορύεσ που παρϋχει με το ΕΕΕ ςϑμφωνα με την παρ. 9 του ύδιου ϊρθρου, β) την εγγϑηςη 
ςυμμετοχόσ, ϐπωσ προβλϋπεται ςτο ϊρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγρϊφουσ 2.1.5 και 2.2.2 
αντύςτοιχα τησ παροϑςασ διακόρυξησ.   

Οι προςφϋροντεσ ςυμπληρώνουν το ςχετικϐ υπϐδειγμα ΕΕΕ,  το οπούο αποτελεύ αναπϐςπαςτο μϋροσ 
τησ παροϑςασ διακόρυξησ ωσ Παρϊρτημα αυτόσ.  

Η ςυμπλόρωςό του δϑναται να πραγματοποιηθεύ με χρόςη του υποςυςτόματοσ Promitheus ESPDint, 
προςβϊςιμου μϋςω τησ Διαδικτυακόσ Πϑλησ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠ ΕΗΔΗ, ό ϊλλησ 
ςχετικόσ ςυμβατόσ πλατφϐρμασ υπηρεςιών διαχεύριςησ ηλεκτρονικών ΕΕΕ. Οι Οικονομικού Υορεύσ 
δϑνανται για αυτϐ το ςκοπϐ να αξιοποιόςουν το αντύςτοιχο ηλεκτρονικϐ αρχεύο με μορφϐτυπο XML 
που αποτελεύ επικουρικϐ ςτοιχεύο των εγγρϊφων τησ ςϑμβαςησ. 

Σο ςυμπληρωμϋνο απϐ τον Οικονομικϐ Υορϋα ΕΕΕ, καθώσ και η τυχϐν ςυνοδευτικό αυτοϑ υπεϑθυνη 
δόλωςη, υποβϊλλονται ςϑμφωνα με την περύπτωςη δ΄ τησ παραγρϊφου 2.4.2.5 τησ παροϑςασ, ςε 
ψηφιακϊ υπογεγραμμϋνο ηλεκτρονικϐ αρχεύο με μορφϐτυπο PDF. 

[Αναλυτικϋσ οδηγύεσ και πληροφορύεσ για το θεςμικϐ πλαύςιο, τον τρϐπο χρόςησ και ςυμπλόρωςησ 
ηλεκτρονικών ΕΕΕ και τησ χρόςη του υποςυςτόματοσ Promitheus ESPDint εύναι αναρτημϋνεσ ςε 
ςχετικό θεματικό ενϐτητα ςτη Διαδικτυακό Πϑλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠ ΕΗΔΗ.] 

2.4.3.2 Σεχνικό Προςφορϊ 

H τεχνικό προςφορϊ θα πρϋπει να καλϑπτει ϐλεσ τισ απαιτόςεισ και τισ προδιαγραφϋσ που ϋχουν τεθεύ 
απϐ την αναθϋτουςα αρχό με το κεφϊλαιο “Απαιτόςεισ-Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ” του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ  
Ι τησ Διακόρυξησ, περιγρϊφοντασ ακριβώσ πώσ οι ςυγκεκριμϋνεσ απαιτόςεισ και προδιαγραφϋσ 
πληροϑνται. Περιλαμβϊνει ιδύωσ τα ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ, βϊςει των οπούων θα αξιολογηθεύ η 
καταλληλϐτητα των προςφερϐμενων υπηρεςιών, με βϊςη το κριτόριο ανϊθεςησ, ςϑμφωνα με τα 
αναλυτικώσ αναφερϐμενα ςτο ωσ ϊνω Παρϊρτημα80 81.  

Οι οικονομικού φορεύσ αναφϋρουν το τμόμα τησ ςϑμβαςησ που προτύθενται να αναθϋςουν υπϐ μορφό 
υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, καθώσ και τουσ υπεργολϊβουσ που προτεύνουν82. 
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 Άρκρο 94 του ν. 4412/2016, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με τθν παρ. 9 του άρκρου 43 του ν. 4605/2019. 
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 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 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/




 

2.4.4 Περιεχόμενα Υακϋλου «Οικονομικό Προςφορϊ» / Σρόποσ ςύνταξησ και υποβολόσ 
οικονομικών προςφορών 

Η Οικονομικό Προςφορϊ ςυντϊςςεται με βϊςη το αναγραφϐμενο ςτην παροϑςα κριτόριο ανϊθεςησ 
[βϊςει βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιϐτητασ – τιμόσ], ϐπωσ ορύζεται κατωτϋρω ό ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα ςτο 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV τησ διακόρυξησ.  

Η τιμό των παρεχϐμενων υπηρεςιών δύνεται ςυνολικϊ ςε ευρώ83. 

την τιμό περιλαμβϊνονται οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη, ςϑμφωνα με την 
κεύμενη νομοθεςύα, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., για την παροχό των υπηρεςιών ςτον τϐπο και με 
τον τρϐπο που προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ84. 

Οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ υπϐκεινται ςτο εκϊςτοτε ιςχϑον αναλογικϐ τϋλοσ χαρτοςόμου 3% και ςτην 
επ’ αυτοϑ ειςφορϊ υπϋρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προςφερϐμενεσ τιμϋσ εύναι ςταθερϋσ καθ’ ϐλη τη διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ και δεν 
αναπροςαρμϐζονται. 

Ψσ απαρϊδεκτεσ θα απορρύπτονται προςφορϋσ ςτισ οπούεσ: α) δεν δύνεται τιμό ςε ΕΤΡΨ ό καθορύζεται  
ςχϋςη ΕΤΡΨ προσ ξϋνο νϐμιςμα, β) δεν προκϑπτει με ςαφόνεια η προςφερϐμενη τιμό, με την 
επιφϑλαξη του ϊρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμό υπερβαύνει τον προϒπολογιςμϐ τησ ςϑμβαςησ 
που καθορύζεται και τεκμηριώνεται απϐ την αναθϋτουςα αρχό85 ςτο Μϋροσ Α΄ του Παραρτόματοσ Ι τησ 
παροϑςασ διακόρυξησ.  

2.4.5 Φρόνοσ ιςχύοσ των προςφορών86   

Οι υποβαλλϐμενεσ προςφορϋσ ιςχϑουν και δεςμεϑουν τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ για διϊςτημα δϋκα 
(10) μηνών απϐ την επϐμενη τησ διενϋργειασ του διαγωνιςμοϑ.  

Προςφορϊ η οπούα ορύζει χρϐνο ιςχϑοσ μικρϐτερο απϐ τον ανωτϋρω προβλεπϐμενο απορρύπτεται. 

Η ιςχϑσ τησ προςφορϊσ μπορεύ να παρατεύνεται εγγρϊφωσ, εφϐςον τοϑτο ζητηθεύ απϐ την αναθϋτουςα 
αρχό, πριν απϐ τη λόξη τησ, με αντύςτοιχη παρϊταςη τησ εγγυητικόσ επιςτολόσ ςυμμετοχόσ ςϑμφωνα 
με τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παρϊγραφο 2.2.2. τησ παροϑςασ, κατ' 
ανώτατο ϐριο για χρονικϐ διϊςτημα ύςο με την προβλεπϐμενη ωσ ϊνω αρχικό διϊρκεια. ε περύπτωςη 
αιτόματοσ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για παρϊταςη τησ ιςχϑοσ τησ προςφορϊσ, για τουσ οικονομικοϑσ 
φορεύσ, που αποδϋχτηκαν την παρϊταςη, πριν τη λόξη ιςχϑοσ των προςφορών τουσ, οι προςφορϋσ 
ιςχϑουν και τουσ δεςμεϑουν  για το επιπλϋον αυτϐ χρονικϐ διϊςτημα. 

Μετϊ τη λόξη και του παραπϊνω ανώτατου ορύου χρϐνου παρϊταςησ ιςχϑοσ τησ προςφορϊσ, τα 
αποτελϋςματα τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ ματαιώνονται, εκτϐσ αν η αναθϋτουςα αρχό κρύνει, κατϊ 
περύπτωςη, αιτιολογημϋνα, ϐτι η ςυνϋχιςη τησ διαδικαςύασ εξυπηρετεύ το δημϐςιο ςυμφϋρον, οπϐτε οι 
οικονομικού φορεύσ που ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα μποροϑν να επιλϋξουν εύτε να παρατεύνουν την 
προςφορϊ και την εγγϑηςη ςυμμετοχόσ τουσ, εφϐςον τουσ ζητηθεύ πριν την πϊροδο του ανωτϋρω 
ανώτατου ορύου παρϊταςησ τησ προςφορϊσ τουσ εύτε ϐχι. την τελευταύα περύπτωςη, η διαδικαςύα 
ςυνεχύζεται με ϐςουσ παρϋτειναν τισ προςφορϋσ τουσ και αποκλεύονται οι λοιπού οικονομικού φορεύσ. 

ε περύπτωςη που λόξει ο χρϐνοσ ιςχϑοσ των προςφορών και δεν ζητηθεύ παρϊταςη τησ προςφορϊσ, η 
αναθϋτουςα αρχό δϑναται με αιτιολογημϋνη απϐφαςό τησ, εφϐςον η εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ 
εξυπηρετεύ το δημϐςιο ςυμφϋρον, να ζητόςει εκ των υςτϋρων απϐ τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ που 
ςυμμετϋχουν ςτη διαδικαςύα να παρατεύνουν την προςφορϊ τουσ87. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψησ προςφορών88 

H αναθϋτουςα αρχό με βϊςη τα αποτελϋςματα του ελϋγχου και τησ αξιολϐγηςησ των προςφορών, 
απορρύπτει, ςε κϊθε περύπτωςη, προςφορϊ: 
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 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. 
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 Βλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016 
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 Βλ παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016 
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α) η οπούα αποκλύνει απϐ απαρϊβατουσ ϐρουσ περύ ςϑνταξησ και υποβολόσ τησ προςφορϊσ, ό δεν 
υποβϊλλεται εμπρϐθεςμα με τον τρϐπο και με το περιεχϐμενο που ορύζεται ςτην παροϑςα και 
ςυγκεκριμϋνα ςτισ παραγρϊφουσ 2.4.1 (Γενικού ϐροι υποβολόσ προςφορών), 2.4.2. (Φρϐνοσ και τρϐποσ 
υποβολόσ προςφορών), 2.4.3. (Περιεχϐμενο φακϋλων δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ, τεχνικόσ 
προςφορϊσ), 2.4.4. (Περιεχϐμενο φακϋλου οικονομικόσ προςφορϊσ, τρϐποσ ςϑνταξησ και υποβολόσ 
οικονομικών προςφορών), 2.4.5. (Φρϐνοσ ιςχϑοσ προςφορών), 3.1. (Αποςφρϊγιςη και αξιολϐγηςη 
προςφορών), 3.2 (Πρϐςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών προςωρινοϑ αναδϐχου) τησ παροϑςασ,89  

β) η οπούα περιϋχει ατελεύσ, ελλιπεύσ, αςαφεύσ ό λανθαςμϋνεσ πληροφορύεσ ό τεκμηρύωςη, 
ςυμπεριλαμβανομϋνων των πληροφοριών που περιϋχονται ςτο ΕΕΕ, εφϐςον αυτϋσ δεν επιδϋχονται 
ςυμπλόρωςησ, διϐρθωςησ, αποςαφόνιςησ ό διευκρύνιςησ ό, εφϐςον επιδϋχονται, δεν ϋχουν 
αποκαταςταθεύ απϐ τον προςφϋροντα, εντϐσ τησ προκαθοριςμϋνησ προθεςμύασ, ςϑμφωνα το ϊρθρο 
102 του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 τησ παροϑςασ διακόρυξησ, 

γ) για την οπούα ο προςφϋρων δεν παρϊςχει τισ απαιτοϑμενεσ εξηγόςεισ, εντϐσ τησ προκαθοριςμϋνησ 
προθεςμύασ ό η εξόγηςη δεν εύναι αποδεκτό απϐ την αναθϋτουςα αρχό ςϑμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 
τησ παροϑςασ και τα ϊρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οπούα εύναι εναλλακτικό προςφορϊ,  

ε) η οπούα υποβϊλλεται απϐ ϋναν προςφϋροντα που ϋχει υποβϊλλει δϑο ό περιςςϐτερεσ προςφορϋσ. Ο 
περιοριςμϐσ αυτϐσ ιςχϑει, υπϐ τουσ ϐρουσ τησ παραγρϊφου 2.2.3.4 περ.γ τησ παροϑςασ ( περ. γ΄ τησ 
παρ. 4 του ϊρθρου73 του ν. 4412/2016) και ςτην περύπτωςη ενώςεων οικονομικών φορϋων με κοινϊ 
μϋλη, καθώσ και ςτην περύπτωςη οικονομικών φορϋων που ςυμμετϋχουν εύτε αυτοτελώσ εύτε ωσ μϋλη 
ενώςεων.  

ςτ) η οπούα εύναι υπϐ αύρεςη, 

ζ) η οπούα θϋτει ϐρο αναπροςαρμογόσ,  

η) για την οπούα ο προςφϋρων δεν παρϊςχει, εντϐσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ εύκοςι (20) ημερών απϐ 
την κοινοπούηςη ςε αυτϐν ςχετικόσ πρϐςκληςησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, εξηγόςεισ αναφορικϊ με την 
τιμό ό το κϐςτοσ που προτεύνει  ςε αυτόν, ςτην περύπτωςη που η προςφορϊ του φαύνεται αςυνόθιςτα 
χαμηλό ςε ςχϋςη με τισ υπηρεςύεσ, ςϑμφωνα με την παρ. 1 του ϊρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφϐςον διαπιςτωθεύ ϐτι εύναι αςυνόθιςτα χαμηλό διϐτι δε ςυμμορφώνεται με τισ ιςχϑουςεσ  
υποχρεώςεισ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οπούα παρουςιϊζει αποκλύςεισ ωσ προσ τουσ ϐρουσ και τισ τεχνικϋσ προδιαγραφϋσ τησ ςϑμβαςησ, 

ια) η οπούα παρουςιϊζει ελλεύψεισ ωσ προσ τα δικαιολογητικϊ που ζητοϑνται απϐ τα ϋγγραφα τησ 
παροϑςασ διακόρυξησ, εφϐςον αυτϋσ δεν θεραπευτοϑν απϐ τον προςφϋροντα με την υποβολό ό τη 
ςυμπλόρωςό τουσ, εντϐσ τησ προκαθοριςμϋνησ προθεςμύασ, ςϑμφωνα με τα ϊρθρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 

ιβ) εϊν απϐ τα δικαιολογητικϊ του ϊρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομύζονται απϐ τον 
προςωρινϐ ανϊδοχο, δεν αποδεικνϑεται η μη ςυνδρομό των λϐγων αποκλειςμοϑ τησ παραγρϊφου 
2.2.3 τησ παροϑςασ ό η πλόρωςη μιασ ό περιςςϐτερων απϐ τισ απαιτόςεισ των κριτηρύων ποιοτικόσ 
επιλογόσ, ςϑμφωνα με τισ παραγρϊφουσ 2.2.4. επ., περύ κριτηρύων επιλογόσ, 

ιγ) εϊν κατϊ τον ϋλεγχο των ωσ ϊνω δικαιολογητικών του ϊρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωθεύ ϐτι 
τα ςτοιχεύα που δηλώθηκαν, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 79 του ν. 4412/2016, εύναι εκ προθϋςεωσ απατηλϊ, ό 
ϐτι ϋχουν υποβληθεύ πλαςτϊ αποδεικτικϊ ςτοιχεύα. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ   

3.1  Αποςφρϊγιςη και αξιολόγηςη προςφορών  

Η αρμϐδια Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ προβαύνει ςτην ϋναρξη τησ διαδικαςύασ αποςφρϊγιςησ των 
προςφορών την ημερομηνύα και ώρα που ορύζεται ςτην παρ. 2.4 τησ παροϑςασ. 

Προςφορϋσ που υποβϊλλονται εκπρϐθεςμα απορρύπτονται ωσ μη κανονικϋσ και επιςτρϋφονται χωρύσ 
να αποςφραγιςθοϑν. 

Η υποβολό μόνο μύασ προςφορϊσ δεν αποτελεύ κώλυμα για τη ςυνϋχιςη τησ διαδικαςύασ του 
Διαγωνιςμού και την ανϊθεςη τησ ςύμβαςησ, ςύμφωνα με το ϊρθρο 117 παρ. 3 εδ. β΄ του Ν. 
4412/2016. 

15.2 Σα επιμϋρουσ ςτϊδια ϋχουν ωσ εξόσ : 

α) Αποςφραγύζεται ο κυρύωσ φϊκελοσ προςφορϊσ, ο φϊκελοσ των δικαιολογητικών ςυμμετοχόσ, ο 
φϊκελοσ τησ τεχνικόσ προςφορϊσ, καθώσ και ο φϊκελοσ οικονομικόσ προςφορϊσ μονογρϊφονται δε 
απϐ το αρμϐδιο ϐργανο (Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ) ϐλα τα δικαιολογητικϊ ανϊ φϑλλο. 

την ςυνϋχεια, η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ ςε κλειςτό ςυνεδρύαςη, καταχωρεύ ϐςουσ υπϋβαλαν 
προςφορϋσ, καθώσ και τα υποβληθϋντα αυτών δικαιολογητικϊ και τα αποτελϋςματα του ελϋγχου 
αυτών ςε πρακτικϐ, το οπούο υπογρϊφεται απϐ τα μϋλη του οργϊνου. 

β) Ακολοϑθωσ, ςε κλειςτό ςυνεδρύαςη, η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ προβαύνει ςτην αξιολϐγηςη και 
βαθμολϐγηςη των τεχνικών προςφορών των προςφερϐντων, των οπούων τα δικαιολογητικϊ 
ςυμμετοχόσ ϋκρινε πλόρη και ςϑμφωνα με τα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ. Αξιολογοϑνται μϐνο οι 
προςφορϋσ που ϋχουν κριθεύ ωσ τεχνικϊ αποδεκτϋσ και ςϑμφωνεσ με τουσ λοιποϑσ ϐρουσ τησ 
διακόρυξησ. την ςυνϋχεια η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ ςυντϊςςει πρακτικϐ για την απϐρριψη ϐςων 
τεχνικών προςφορών δεν πληροϑν τουσ ϐρουσ και τισ απαιτόςεισ των τεχνικών προδιαγραφών και για 
την αποδοχό και βαθμολϐγηςη των τεχνικών προςφορών με βϊςη τα κριτόρια και την διαδικαςύα του 
ϊρθρου 11 τησ παροϑςασ. 

γ) Σϋλοσ, η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ ςε κλειςτό ςυνεδρύαςη προβαύνει ςτον ϋλεγχο και αξιολϐγηςη των 
οικονομικών προςφορών, των οπούων τισ προςφορϋσ ϋκρινε αποδεκτϋσ κατϊ τα δϑο προηγοϑμενα 
ςτϊδια, και ςυντϊςςει πρακτικϐ ςτο οπούο ειςηγεύται αιτιολογημϋνα την απϐρριψη ό την αποδοχό τουσ, 
καταγρϊφει την κατϊταξη κατϊ φθύνουςα κλύμακα των προςφορών βϊςει τησ ανοιγμϋνησ τιμόσ 
προςφορϊσ (βλϋπε ςχετικϊ ϊρθρο 11 τησ παροϑςασ) και την ειςόγηςό τησ για τον προςωρινϐ ανϊδοχο. 

Εϊν οι προςφορϋσ φαύνονται αςυνόθιςτα χαμηλϋσ ςε ςχϋςη με το αντικεύμενο τησ ςϑμβαςησ, η 
αναθϋτουςα αρχό απαιτεύ απϐ τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ να εξηγόςουν την τιμό ό το κϐςτοσ που 
προτεύνουν ςτην προςφορϊ τουσ, εντϐσ αποκλειςτικόσ προθεςμύασ, κατϊ ανώτατο ϐριο εύκοςι (20) 
ημερών απϐ την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ πρϐςκληςησ. την περύπτωςη αυτό εφαρμϐζονται τα ϊρθρα 
88 και 89 ν. 4412/2016. 

Προςωρινϐσ ανϊδοχοσ αναδεικνϑεται ο οικονομικϐσ φορϋασ που ϋχει προςφϋρει την πλϋον 
ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ βϊςει τησ βϋλτιςτησ ςχϋςησ ποιϐτητασ τιμόσ, ότοι 
εκεύνοσ του οπούου η προςφορϊ παρουςιϊζει την μεγαλϑτερη τιμό Λ (βλϋπε και ϊρθρο 2.3 τησ παροϑςασ 
διακόρυξησ). 

ε περύπτωςη προςφορών με την ύδια τιμό Λ, η ειςόγηςη για προςωρινϐ ανϊδοχο γύνεται ςτην 
προςφορϊ με την υψηλϐτερη βαθμολογύα τεχνικόσ προςφορϊσ, ενώ ςτην περύπτωςη που εύναι ύδιεσ και 
οι βαθμολογύεσ τεχνικών προςφορών, διενεργεύται κλόρωςη μεταξϑ αυτών. Η κλόρωςη γύνεται 
ενώπιον τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ και παρουςύα των οικονομικών φορϋων που ϋχουν την ύδια 
βαθμολογύα τεχνικόσ προςφορϊσ, και τα αποτελϋςματϊ τησ καταγρϊφονται ςτο ωσ ϊνω πρακτικϐ. 

Σα ωσ ϊνω βόματα α, β και γ μποροϑν να καταγραφοϑν και ςε ϋνα ενιαύο πρακτικϐ.  

3.1.1 Επικύρωςη αποτελεςμϊτων 

Σα πρακτικϊ (ό το ενιαύο πρακτικϐ) με τα αποτελϋςματα των τριών ανωτϋρω ςταδύων επικυρώνονται 
με μια απϐφαςη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, η οπούα κοινοποιεύται με επιμϋλεια αυτόσ ςε ϐλουσ τουσ 
προςφϋροντεσ μαζύ με αντύγραφο των πρακτικών τησ διαδικαςύασ ελϋγχου και αξιολϐγηςησ των 
προςφορών ϐλων των ωσ ϊνω ςταδύων. Κατϊ τησ ανωτϋρω απϐφαςησ χωρεύ ϋνςταςη, ςϑμφωνα με το 
ϊρθρο 127 του Ν.4412/2016 και τα ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 3.3 τησ παροϑςασ. 





 

Η αναθϋτουςα αρχό, τηρώντασ τισ αρχϋσ τησ ύςησ μεταχεύριςησ και τησ διαφϊνειασ, ζητϊ απϐ τουσ 
προςφϋροντεσ οικονομικοϑσ φορεύσ, ϐταν οι πληροφορύεσ ό η τεκμηρύωςη που πρϋπει να υποβϊλλονται 
εύναι ό εμφανύζονται ελλιπεύσ ό λανθαςμϋνεσ, ςυμπεριλαμβανομϋνων εκεύνων ςτο ΕΕΕ, ό ϐταν 
λεύπουν ςυγκεκριμϋνα ϋγγραφα, να υποβϊλλουν, να ςυμπληρώνουν, να αποςαφηνύζουν ό να 
ολοκληρώνουν τισ ςχετικϋσ πληροφορύεσ ό τεκμηρύωςη, εντϐσ προθεςμύασ ϐχι μικρϐτερησ των δϋκα 
(10) ημερών και ϐχι μεγαλϑτερησ των εύκοςι (20) ημερών απϐ την ημερομηνύα κοινοπούηςησ ςε αυτοϑσ 
τησ ςχετικόσ πρϐςκληςησ. Η ςυμπλόρωςη ό η αποςαφόνιςη ζητεύται και γύνεται αποδεκτό υπϐ την 
προϒπϐθεςη ϐτι δεν τροποποιεύται η προςφορϊ του οικονομικοϑ φορϋα και ϐτι αφορϊ ςε ςτοιχεύα ό 
δεδομϋνα, των οπούων εύναι αντικειμενικϊ εξακριβώςιμοσ ο προγενϋςτεροσ χαρακτόρασ ςε ςχϋςη με το 
πϋρασ τησ καταληκτικόσ προθεςμύασ παραλαβόσ προςφορών. Σα ανωτϋρω ιςχϑουν κατ΄ αναλογύαν και 
για τυχϐν ελλεύπουςεσ δηλώςεισ, υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι βεβαιώνουν γεγονϐτα αντικειμενικώσ 
εξακριβώςιμα90. 

 

3.2 Πρόςκληςη υποβολόσ δικαιολογητικών προςωρινού αναδόχου91 - Δικαιολογητικϊ 
προςωρινού αναδόχου 

Μετϊ την αξιολϐγηςη των προςφορών, η αναθϋτουςα αρχό αποςτϋλλει ςχετικό πρϐςκληςη ςτον 
προςφϋροντα, ςτον οπούο πρϐκειται να γύνει η κατακϑρωςη («προςωρινϐ ανϊδοχο») και τον καλεύ να 
υποβϊλει εντϐσ προθεςμύασ απϐ 10 και ϐχι μεγαλϑτερησ των 20 ημερών ςϑμφωνα με το ϊρθρο 102 
«υμπλόρωςη - αποςαφόνιςη πληροφοριών και δικαιολογητικών (Ωρθρο 56 παρ. 3 τησ Οδηγύασ 
2014/24/ΕΕ)» απϐ την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ ϋγγραφησ ειδοπούηςησ ςε αυτϐν, τα αποδεικτικϊ 
ϋγγραφα νομιμοπούηςησ και τα πρωτϐτυπα ό αντύγραφα ϐλων των δικαιολογητικών που 
περιγρϊφονται ςτην παρϊγραφο 2.2.9.2. τησ παροϑςασ διακόρυξησ, ωσ αποδεικτικϊ ςτοιχεύα για τη μη 
ςυνδρομό των λϐγων αποκλειςμοϑ τησ παραγρϊφου 2.2.3 τησ διακόρυξησ, καθώσ και για την πλόρωςη 
των κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ των παραγρϊφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτόσ.  

Ειδικϐτερα, το ςϑνολο των ςτοιχεύων και δικαιολογητικών τησ ωσ ϊνω παραγρϊφου αποςτϋλλονται 
απϐ αυτϐν ςε μορφό ηλεκτρονικών αρχεύων με μορφϐτυπο PDF, ςϑμφωνα με τα ειδικώσ οριζϐμενα 
ςτην παρϊγραφο 2.2.9.2.τησ παροϑςασ. 

Εντϐσ τησ προθεςμύασ υποβολόσ των δικαιολογητικών κατακϑρωςησ και το αργϐτερο ϋωσ την τρύτη 
εργϊςιμη ημϋρα απϐ την καταληκτικό ημερομηνύα ηλεκτρονικόσ υποβολόσ των δικαιολογητικών 
κατακϑρωςησ, προςκομύζονται με ευθϑνη του οικονομικοϑ φορϋα, ςτην αναθϋτουςα αρχό, ςε ϋντυπη 
μορφό και ςε κλειςτϐ φϊκελο, ςτον οπούο αναγρϊφεται ο αποςτολϋασ, τα ςτοιχεύα του Διαγωνιςμοϑ 
και ωσ παραλόπτησ η Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ, τα ςτοιχεύα και δικαιολογητικϊ, τα οπούα απαιτεύται να 
προςκομιςθοϑν ςε ϋντυπη μορφό (ωσ πρωτϐτυπα ό ακριβό αντύγραφα), ςϑμφωνα με τα προβλεπϐμενα 
ςτισ διατϊξεισ τησ ωσ ϊνω παραγρϊφου 2.4.2.592.  

Αν δεν προςκομιςθοϑν τα παραπϊνω δικαιολογητικϊ ό υπϊρχουν ελλεύψεισ ςε αυτϊ που υπεβλόθηκαν, 
η αναθϋτουςα αρχό καλεύ τον προςωρινϐ ανϊδοχο να προςκομύςει τα ελλεύποντα δικαιολογητικϊ ό να 
ςυμπληρώςει τα όδη υποβληθϋντα ό να παρϊςχει διευκρινόςεισ, με την ϋννοια του ϊρθρου 102 του ν. 
4412/2016, εντϐσ δϋκα (10) ημερών απϐ την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ πρϐςκληςησ ςε αυτϐν. 

Ο προςωρινϐσ ανϊδοχοσ δϑναται να υποβϊλει αύτημα προσ την αναθϋτουςα αρχό, για παρϊταςη τησ ωσ 
ϊνω προθεςμύασ, ςυνοδευϐμενο απϐ αποδεικτικϊ ϋγγραφα περύ αύτηςησ χορόγηςησ δικαιολογητικών 
προςωρινοϑ αναδϐχου. την περύπτωςη αυτό η αναθϋτουςα αρχό παρατεύνει την προθεςμύα υποβολόσ 
αυτών, για ϐςο χρϐνο απαιτηθεύ για τη χορόγηςό τουσ απϐ τισ αρμϐδιεσ δημϐςιεσ αρχϋσ. Ο προςωρινϐσ 
ανϊδοχοσ μπορεύ να αξιοποιεύ τη δυνατϐτητα αυτό τϐςο εντϐσ τησ  αρχικόσ προθεςμύασ για την 
υποβολό δικαιολογητικών ϐςο και εντϐσ τησ προθεςμύασ για την προςκϐμιςη ελλειπϐντων ό τη 
ςυμπλόρωςη όδη υποβληθϋντων δικαιολογητικών, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 102 του ν. 4412/2016, 
ωσ ανωτϋρω προβλϋπεται. Η παροϑςα ρϑθμιςη εφαρμϐζεται αναλϐγωσ και ϐταν η αναθϋτουςα αρχό 
ζητόςει την προςκϐμιςη των δικαιολογητικών ςε οποιοδόποτε ςτϊδιο τησ διαδικαςύασ αξιολϐγηςησ 
των προςφορών ό αιτόςεων ςυμμετοχόσ και πριν απϐ το ςτϊδιο κατακϑρωςησ, κατ΄ εφαρμογό τησ 
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διϊταξησ του πρώτου εδαφύου τησ παρ. 5 του ϊρθρου 79  του ν. 4412/2016, τηρουμϋνων των αρχών τησ 
ύςησ μεταχεύριςησ και τησ διαφϊνειασ.93 

Απορρύπτεται η προςφορϊ του προςωρινοϑ αναδϐχου και η κατακϑρωςη γύνεται ςτον προςφϋροντα 
που υπϋβαλε την αμϋςωσ επϐμενη πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ, τηρουμϋνησ 
τησ ανωτϋρω διαδικαςύασ, εϊν: 

i) κατϊ τον ϋλεγχο των παραπϊνω δικαιολογητικών διαπιςτωθεύ ϐτι τα ςτοιχεύα που δηλώθηκαν με  το 
Ευρωπαώκϐ Ενιαύο Ϊγγραφο ϑμβαςησ (ΕΕΕ) εύναι εκ προθϋςεωσ απατηλϊ, ό ϋχουν υποβληθεύ πλαςτϊ 
αποδεικτικϊ ςτοιχεύα , ό  

ii)  δεν υποβληθοϑν ςτο προκαθοριςμϋνο χρονικϐ διϊςτημα τα απαιτοϑμενα πρωτϐτυπα ό αντύγραφα 
των παραπϊνω δικαιολογητικών, ό  

iii) απϐ τα δικαιολογητικϊ που προςκομύςθηκαν νομύμωσ και εμπροθϋςμωσ, δεν αποδεικνϑεται η μη 
ςυνδρομό των λϐγων αποκλειςμοϑ ςϑμφωνα με την παρϊγραφο 2.2.3 (λϐγοι αποκλειςμοϑ) ό η 
πλόρωςη μιασ ό περιςςοτϋρων απϐ τισ απαιτόςεισ των κριτηρύων ποιοτικόσ επιλογόσ ςϑμφωνα με τισ 
παραγρϊφουσ 2.2.4 ϋωσ 2.2.8 (κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ) τησ παροϑςασ,  

ε περύπτωςη ϋγκαιρησ και προςόκουςασ ενημϋρωςησ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για μεταβολϋσ ςτισ 
προϒποθϋςεισ, τισ οπούεσ ο προςωρινϐσ ανϊδοχοσ εύχε δηλώςει με το Ευρωπαώκϐ Ενιαύο Ϊγγραφο 
ϑμβαςησ (ΕΕΕ) ϐτι πληρού, οι οπούεσ μεταβολϋσ επόλθαν ό για τισ οπούεσ μεταβολϋσ ϋλαβε γνώςη 
μετϊ την δόλωςη και μϋχρι την ημϋρα τησ ςϑναψησ τησ ςϑμβαςησ (οψιγενεύσ μεταβολϋσ), δεν 
καταπύπτει υπϋρ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ του94.  

Αν κανϋνασ απϐ τουσ προςφϋροντεσ δεν υποβϊλλει αληθό ό ακριβό δόλωςη ό δεν προςκομύςει ϋνα ό 
περιςςϐτερα απϐ τα απαιτοϑμενα ϋγγραφα και δικαιολογητικϊ ό δεν αποδεύξει ϐτι: α) δεν βρύςκεται ςε 
μύα απϐ τισ καταςτϊςεισ τησ παραγρϊφου 2.2.3 τησ παροϑςασ διακόρυξησ και β) πληρού τα ςχετικϊ 
κριτόρια ποιοτικόσ επιλογόσ τα οπούα ϋχουν καθοριςτεύ ςϑμφωνα με τισ παραγρϊφουσ 2.2.4 -2.2.8 τησ 
παροϑςασ διακόρυξησ, η διαδικαςύα ματαιώνεται.  

Η διαδικαςύα ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη ςϑνταξη πρακτικοϑ απϐ 
την Επιτροπό του Διαγωνιςμοϑ, ςτο οπούο αναγρϊφεται η τυχϐν ςυμπλόρωςη δικαιολογητικών 
ςϑμφωνα με ϐςα ορύζονται ανωτϋρω (παρϊγραφοσ 3.1.2.1.) και τη διαβύβαςό του ςτο αποφαινϐμενο 
ϐργανο τησ αναθϋτουςασ αρχόσ για τη λόψη απϐφαςησ εύτε για την κατακϑρωςη τησ ςϑμβαςησ εύτε για 
τη ματαύωςη τησ διαδικαςύασ.  

3.3 Κατακύρωςη - ςύναψη ςύμβαςησ  

3.3.1. Σα αποτελϋςματα του ελϋγχου των παραπϊνω δικαιολογητικών κατακϑρωςησ και τησ ειςόγηςησ 
τησ Επιτροπόσ Διαγωνιςμοϑ επικυρώνονται με την απϐφαςη κατακϑρωςησ, ςτην οπούα 
ενςωματώνεται η απϐφαςη ϋγκριςησ του πρακτικοϑ κατϊταξησ των προςφερϐντων και ανϊδειξησ 
προςωρινοϑ αναδϐχου, ςε ςυνϋχεια τησ αξιολϐγηςησ των οικονομικών προςφορών τουσ. 

Η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ ςε ϐλουσ τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ που ϋλαβαν μϋροσ ςτη διαδικαςύα 
ανϊθεςησ, εκτϐσ απϐ ϐςουσ αποκλεύςτηκαν οριςτικϊ, ιδύωσ δυνϊμει τησ παρ. 1 του ϊρθρου 72 του ν. 
4412/2016, την απϐφαςη κατακϑρωςησ, ςτην οπούα αναφϋρονται υποχρεωτικϊ οι προθεςμύεσ για την 
αναςτολό τησ ςϑναψησ ςϑμβαςησ, ςϑμφωνα με τα ϊρθρα 360 ϋωσ 372 του ν. 4412/2016, μαζύ με 
αντύγραφο των πρακτικών κατϊταξησ των προςφερϐντων και ανϊδειξησ προςωρινοϑ αναδϐχου. 

Μετϊ την ϋκδοςη και κοινοπούηςη τησ απϐφαςησ κατακϑρωςησ οι προςφϋροντεσ λαμβϊνουν γνώςη 
των οικονομικών προςφορών που αποςφραγύςτηκαν, τησ κατϊταξησ των προςφορών και των 
υποβληθϋντων δικαιολογητικών κατακϑρωςησ, με ενϋργειεσ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ95. Κατϊ τησ 
απϐφαςησ κατακϑρωςησ χωρεύ ϋνςταςη ςϑμφωνα με το Ωρθρο 127 του Ν.4412/2016 ςϑμφωνα με την 
παρϊγραφο 3.4 τησ παροϑςασ. Δεν επιτρϋπεται η ϊςκηςη ϊλλησ διοικητικόσ προςφυγόσ κατϊ τησ 
ανωτϋρω απϐφαςησ.96 

3.3.2. Η απϐφαςη κατακϑρωςησ καθύςταται οριςτικό, εφϐςον ςυντρϋξουν οι ακϐλουθεσ προϒποθϋςεισ 
ςωρευτικϊ: 
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α) κοινοποιηθεύ η απϐφαςη κατακϑρωςησ ςε ϐλουσ τουσ οικονομικοϑσ φορεύσ που δεν ϋχουν 
αποκλειςτεύ οριςτικϊ,  
β) παρϋλθει ϊπρακτη η προθεςμύα ϊςκηςησ ϋνςταςησ ςϑμφωνα με το Ωρθρο 127 του Ν.4412/2016.  
γ) ο  προςωρινϐσ ανϊδοχοσ, υποβϊλλει, ςτην περύπτωςη που απαιτεύται και ϋπειτα απϐ ςχετικό 
πρϐςκληςη, υπεϑθυνη δόλωςη, που υπογρϊφεται ςϑμφωνα με ϐςα ορύζονται ςτο ϊρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, ςτην οπούα δηλώνεται ϐτι, δεν ϋχουν επϋλθει ςτο πρϐςωπϐ του οψιγενεύσ μεταβολϋσ κατϊ 
την ϋννοια του ϊρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μϐνον ςτην περύπτωςη του προςυμβατικοϑ ελϋγχου. Η 
υπεϑθυνη δόλωςη ελϋγχεται απϐ την αναθϋτουςα αρχό και μνημονεϑεται ςτο ςυμφωνητικϐ. Εφϐςον 
δηλωθοϑν οψιγενεύσ μεταβολϋσ, η δόλωςη ελϋγχεται απϐ την Επιτροπό Διαγωνιςμοϑ, η οπούα 
ειςηγεύται προσ το αρμϐδιο αποφαινϐμενο ϐργανο. 
 
Μετϊ απϐ την οριςτικοπούηςη τησ απϐφαςησ κατακϑρωςησ η αναθϋτουςα αρχό προςκαλεύ τον 
ανϊδοχο, να προςϋλθει για υπογραφό του ςυμφωνητικοϑ, θϋτοντϊσ του προθεςμύα δεκαπϋντε (15) 
ημερών απϐ την κοινοπούηςη τησ ςχετικόσ ειδικόσ πρϐςκληςησ. Η ςϑμβαςη θεωρεύται ςυναφθεύςα με 
την κοινοπούηςη τησ πρϐςκληςησ του προηγοϑμενου εδαφύου ςτον ανϊδοχο.  

την περύπτωςη που ο ανϊδοχοσ δεν προςϋλθει να υπογρϊψει το ωσ ϊνω ςυμφωνητικϐ μϋςα ςτην 
τεθεύςα προθεςμύα, με την επιφϑλαξη αντικειμενικών λϐγων ανωτϋρασ βύασ, κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ, και 
ακολουθεύται η ύδια, ωσ ϊνω διαδικαςύα, για τον προςφϋροντα που υπϋβαλε την  αμϋςωσ επϐμενη 
πλϋον ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη προςφορϊ. Αν κανϋνασ απϐ τουσ προςφϋροντεσ δεν 
προςϋλθει για την υπογραφό του ςυμφωνητικοϑ, η διαδικαςύα ανϊθεςησ ματαιώνεται ςϑμφωνα με την 
παρϊγραφο 3.5 τησ παροϑςασ διακόρυξησ. την περύπτωςη αυτό,  η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να 
αναζητόςει αποζημύωςη, ιδύωσ δυνϊμει των ϊρθρων 197 και 198 ΑΚ.97 

Εϊν η αναθϋτουςα αρχό δεν απευθϑνει την ειδικό πρϐςκληςη για την υπογραφό του ςυμφωνητικοϑ 
εντϐσ χρονικοϑ διαςτόματοσ εξόντα (60) ημερών απϐ την οριςτικοπούηςη τησ απϐφαςησ κατακϑρωςησ, 
με την επιφϑλαξη τησ ϑπαρξησ επιτακτικοϑ λϐγου δημϐςιου ςυμφϋροντοσ ό αντικειμενικών λϐγων 
ανωτϋρασ βύασ, ο ανϊδοχοσ δικαιοϑται να απϋχει απϐ την υπογραφό του ςυμφωνητικοϑ, χωρύσ να 
εκπϋςει η εγγϑηςη ςυμμετοχόσ του, καθώσ και να αναζητόςει αποζημύωςη ιδύωσ δυνϊμει των ϊρθρων 
197 και 198 ΑΚ.98 

3.4 Ενςτϊςεισ (Άρθρο 127 του Ν.4412/2016) 

ε περύπτωςη ϋνςταςησ κατϊ πρϊξησ ό παρϊλειψησ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, η προθεςμύα ϊςκηςόσ τησ 
εύναι πϋντε (5) ημϋρεσ απϐ την κοινοπούηςη τησ προςβαλλϐμενησ πρϊξησ ςτον ενδιαφερϐμενο 
οικονομικϐ φορϋα ό απϐ τη ςυντϋλεςη τησ παρϊλειψησ. Για την ϊςκηςη ϋνςταςησ κατϊ τησ διακόρυξησ, 
η ϋνςταςη υποβϊλλεται ςε προθεςμύα που εκτεύνεται μϋχρι το όμιςυ του χρονικοϑ διαςτόματοσ απϐ τη 
δημοςύευςη τησ διακόρυξησ ςτο ΚΗΜΔΗ μϋχρι την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των 
προςφορών. Για τον υπολογιςμϐ τησ προθεςμύασ αυτόσ ςυνυπολογύζονται και οι ημερομηνύεσ τησ 
δημοςύευςησ και τησ υποβολόσ των προςφορών. την περύπτωςη τησ ϋνςταςησ κατϊ τησ διακόρυξησ, η 
Αρχό αποφαςύζει ςε κϊθε περύπτωςη πριν την καταληκτικό ημερομηνύα υποβολόσ των προςφορών. 
Με την ϊπρακτη πϊροδο των ανωτϋρω προθεςμιών τεκμαύρεται η απϐρριψη τησ ϋνςταςησ. 

Η ϋνςταςη υποβϊλλεται ενώπιον τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, η οπούα αποφαςύζει, ςϑμφωνα με τα 
οριζϐμενα και ςτο ϊρθρο 221 του Ν.4412/2016, εντϐσ προθεςμύασ δϋκα (10) ημερών, μετϊ την ϊπρακτη 
πϊροδο τησ οπούασ τεκμαύρεται η απϐρριψη τησ ϋνςταςησ. Για το παραδεκτϐ τησ ϊςκηςησ ϋνςταςησ, 
απαιτεύται με την κατϊθεςη τησ ϋνςταςησ η καταβολό παραβϐλου υπϋρ του Δημοςύου ποςοϑ ύςου με το 
ϋνα τοισ εκατϐ (1%) επύ τησ εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςϑμβαςησ. Σο παρϊβολο αυτϐ αποτελεύ δημϐςιο 
ϋςοδο. Σο παρϊβολο επιςτρϋφεται με πρϊξη τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, αν η ϋνςταςη γύνει δεκτό απϐ το 
αποφαςύζον διοικητικϐ ϐργανο. 

Η προθεςμύα για την ϊςκηςη ϋνςταςησ και η ϊςκηςό τησ κωλϑουν τη ςϑναψη τησ ςϑμβαςησ. Κατϊ τα 
λοιπϊ, η ϊςκηςη τησ ϋνςταςησ δεν κωλϑει την πρϐοδο τησ διαγωνιςτικόσ διαδικαςύασ.  Όποιοσ ϋχει 
ϋννομο ςυμφϋρον, μπορεύ να ζητόςει την αναςτολό εκτϋλεςησ και την ακϑρωςη τησ πρϊξησ ό τησ 
παρϊλειψησ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ που εκδύδεται ό ςυντελεύται επύ τησ ϋνςταςησ του παρϐντοσ 
ϊρθρου, ενώπιον του Διοικητικοϑ Εφετεύου τησ ϋδρασ τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, κατϊ τα οριζϐμενα ςτο 
π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 
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Η ϊςκηςη τησ ϋνςταςησ του παρϐντοσ ϊρθρου αποτελεύ προϒπϐθεςη για την ϊςκηςη των ενδύκων 
βοηθημϊτων τησ παροϑςησ παραγρϊφου. Πϋραν απϐ την ενδικοφανό αυτό προςφυγό δεν χωρεύ καμύα 
ϊλλη τυχϐν προβλεπϐμενη απϐ γενικό διϊταξη ενδικοφανόσ προςφυγό ό ειδικό προςφυγό 
νομιμϐτητασ. 

Σο παρϊβολο για την ϊςκηςη τησ αύτηςησ ακϑρωςησ και τησ αύτηςησ αναςτολόσ υπολογύζεται ςϑμφωνα 
με τα οριζϐμενα ςτο δεϑτερο εδϊφ. τησ παρ. 1 του ϊρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

3.5 Ματαύωςη Διαδικαςύασ 

Η αναθϋτουςα αρχό με ειδικϊ αιτιολογημϋνη απϐφαςό τησ, η οπούα εκδύδεται μετϊ απϐ γνώμη του 
αρμοδύου οργϊνου, ματαιώνει τη διαδικαςύα ςϑναψησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ: 

 α) εφϐςον η διαδικαςύα απϋβη ϊγονη εύτε λϐγω μη υποβολόσ προςφορϊσ εύτε λϐγω απϐρριψησ ϐλων 
των προςφορών ό αιτόςεων ό αποκλειςμοϑ ϐλων των προςφερϐντων ό ςυμμετεχϐντων, ςϑμφωνα με 
τισ διατϊξεισ του παρϐντοσ βιβλύου και τα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ ό 

 β) ςτην περύπτωςη του δευτϋρου εδαφύου τησ παρ. 7 του ϊρθρου 105, περύ κατακϑρωςησ και ςϑναψησ 
ςϑμβαςησ. 

 2. Ματαύωςη τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ μπορεύ να λϊβει χώρα με ειδικώσ 
αιτιολογημϋνη απϐφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, μετϊ απϐ γνώμη του αρμϐδιου οργϊνου, ςτισ 
ακϐλουθεσ περιπτώςεισ: 

 α) λϐγω παρϊτυπησ διεξαγωγόσ τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ με την επιφϑλαξη των διατϊξεων τησ παρ. 3, 

 β) αν οι οικονομικϋσ και τεχνικϋσ παρϊμετροι που ςχετύζονται με τη διαδικαςύα ανϊθεςησ ϊλλαξαν 
ουςιωδώσ και η εκτϋλεςη του ςυμβατικοϑ αντικειμϋνου δεν ενδιαφϋρει πλϋον την αναθϋτουςα αρχό ό 
τον φορϋα για τον οπούο προορύζεται το υπϐ ανϊθεςη αντικεύμενο, 

 γ) αν λϐγω ανωτϋρασ βύασ, δεν εύναι δυνατό η κανονικό εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ, 

 δ) αν η επιλεγεύςα προςφορϊ κριθεύ ωσ μη ςυμφϋρουςα απϐ οικονομικό ϊποψη, 

 ε) ςτην περύπτωςη των παρ. 3 και 4 του ϊρθρου 97, περύ χρϐνου ιςχϑοσ προςφορών, 

 ςτ) για ϊλλουσ επιτακτικοϑσ λϐγουσ δημοςύου ςυμφϋροντοσ, ϐπωσ ιδύωσ, δημϐςιασ υγεύασ ό 
προςταςύασ του περιβϊλλοντοσ. 

 3. Αν διαπιςτωθοϑν ςφϊλματα ό παραλεύψεισ ςε οποιοδόποτε ςτϊδιο τησ διαδικαςύασ ανϊθεςησ, η 
αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, μετϊ απϐ γνώμη του αρμοδύου οργϊνου, να ακυρώςει μερικώσ τη διαδικαςύα 
ό να αναμορφώςει ανϊλογα το αποτϋλεςμϊ τησ ό να αποφαςύςει την επανϊληψό τησ απϐ το ςημεύο που 
εμφιλοχώρηςε το ςφϊλμα ό η παρϊλειψη. 

 4. Όταν ςυντρϋχουν οι λϐγοι για τη ματαύωςη τησ διαδικαςύασ που αναφϋρονται ςτισ παρ. 1 και 2, η 
αναθϋτουςα αρχό ακυρώνει τη διαδικαςύα ανϊθεςησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ για ολϐκληρο το αντικεύμενο 
τησ ςϑμβαςησ ό, αν οι λϐγοι αυτού ςυνδϋονται με τμόμα τησ ςϑμβαςησ, για το εν λϐγω τμόμα, εφϐςον 
επιτρϋπεται η κατϊθεςη τϋτοιων προςφορών. 

 5. Η αναθϋτουςα αρχό διατηρεύ, επύςησ, το δικαύωμα, να αποφαςύςει, παρϊλληλα με τη ματαύωςη τησ 
διαδικαςύασ ανϊθεςησ ςϑμβαςησ, και την επανϊληψη οποιαςδόποτε φϊςησ τησ διαδικαςύασ ςϑναψησ, 
με αντικατϊςταςη ό μη των ϐρων τησ ό την προςφυγό ςτη διαδικαςύα των ϊρθρων 29, περύ 
ανταγωνιςτικόσ διαδικαςύασ με διαπραγμϊτευςη, ό 32, περύ προςφυγόσ ςτη διαδικαςύα με 
διαπραγμϊτευςη χωρύσ προηγοϑμενη δημοςύευςη, εφϐςον, ςτην τελευταύα αυτόν περύπτωςη, 
πληροϑνται οι ϐροι και οι προϒποθϋςεισ των ϊρθρων αυτών. 

 6. Ειδικϊ για την περ. δ` τησ παρ. 2 για τη ματαύωςη τησ διαδικαςύασ ςϑναψησ δημϐςιασ ςϑμβαςησ 
ϋργου, απαιτεύται γνώμη του Σεχνικοϑ υμβουλύου του Τπουργεύου ςτο οπούο υπϊγεται ό απϐ το οπούο 
εποπτεϑεται η αναθϋτουςα αρχό ό του τεχνικοϑ ςυμβουλύου τησ οικεύασ περιφϋρειασ, ϐταν ςτο οικεύο 
Τπουργεύο δεν υφύςταται τεχνικϐ ςυμβοϑλιο και ϐταν αναθϋτουςεσ αρχϋσ εύναι οργανιςμού τοπικόσ 
αυτοδιούκηςησ α` και β` βαθμοϑ ό ενώςεισ ό νομικϊ πρϐςωπα των οργανιςμών αυτών. 

 7. τισ δημϐςιεσ ςυμβϊςεισ ϋργων και ςε περύπτωςη εφαρμογόσ του ϊρθρου 50, περύ δημϐςιων 
ςυμβϊςεων ϋργων με αξιολϐγηςη μελϋτησ, και ματαύωςησ τησ διαδικαςύασ, δυνϊμει του παρϐντοσ 
ϊρθρου, η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να εξαγορϊςει τισ μελϋτεσ των τεχνικών λϑςεων που κρύνει 
ικανοποιητικϋσ και να προβεύ ςε νϋα διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ ϋργου βϊςει των μελετών αυτών. Η 
δυνατϐτητα αυτό πρϋπει να αναφϋρεται ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ κατϊ την αρχικό διαδικαςύα. 





 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Εγγυόςεισ   

Εγγύηςη καλόσ εκτϋλεςησ. 

Για την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ απαιτεύται η παροχό εγγϑηςησ καλόσ εκτϋλεςησ, ςϑμφωνα με το 
ϊρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ϑψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτϐ 4% επύ τησ εκτιμώμενησ 
αξύασ τησ ςϑμβαςησ, ό του τμόματοσ αυτόσ, χωρύσ να ςυμπεριλαμβϊνονται τα δικαιώματα προαύρεςησ  
και η οπούα κατατύθεται μϋχρι και την  υπογραφό του ςυμφωνητικοϑ. Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ, 
προκειμϋνου να γύνει αποδεκτό, πρϋπει να περιλαμβϊνει κατ' ελϊχιςτον τα αναφερϐμενα ςτην παρ. 12 
του ϊρθρου 72 του ν. 4412/2016 ςτοιχεύα, πλην αυτοϑ τησ περ. η (βλ. την παρϊγραφο 2.1.5. τησ 
παροϑςασ), και, επιπλϋον, τον τύτλο και τον αριθμϐ τησ ςχετικόσ ςϑμβαςησ, εφϐςον ο τελευταύοσ εύναι 
γνωςτϐσ. Σο περιεχϐμενϐ τησ εύναι ςϑμφωνο με το υπϐδειγμα που περιλαμβϊνεται ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V 
τησ Διακόρυξησ  και τα οριζϐμενα ςτο ϊρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ καλϑπτει ςυνολικϊ και χωρύσ διακρύςεισ την εφαρμογό ϐλων 
των ϐρων τησ ςϑμβαςησ και κϊθε απαύτηςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ϋναντι του αναδϐχου.  

ε περύπτωςη τροποπούηςησ τησ ςϑμβαςησ κατϊ την παρϊγραφο 4.5, η οπούα ςυνεπϊγεται αϑξηςη τησ 
ςυμβατικόσ αξύασ, ο ανϊδοχοσ οφεύλει να καταθϋςει μϋχρι την υπογραφό τησ τροποποιημϋνησ 
ςϑμβαςησ, ςυμπληρωματικό εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ, το ϑψοσ τησ οπούασ ανϋρχεται ςε ποςοςτϐ 5% 
επύ του ποςοϑ τησ αϑξηςησ τησ αξύασ τησ ςϑμβαςησ.  

Η εγγϑηςη καλόσ εκτϋλεςησ επιςτρϋφεται ςτο ςϑνολϐ τησ μετϊ απϐ την ποςοτικό και ποιοτικό 
παραλαβό του ςυνϐλου του αντικειμϋνου τησ ςϑμβαςησ. 

ε περύπτωςη που ςτο πρωτϐκολλο οριςτικόσ και ποςοτικόσ παραλαβόσ αναφϋρονται παρατηρόςεισ ό 
υπϊρχει εκπρϐθεςμη παροχό, η επιςτροφό τησ εγγϑηςησ καλόσ εκτϋλεςησ γύνεται μετϊ απϐ την 
αντιμετώπιςη, ςϑμφωνα με ϐςα προβλϋπονται, των παρατηρόςεων και του εκπρϐθεςμου.  

4.2  υμβατικό Πλαύςιο - Εφαρμοςτϋα Νομοθεςύα  

Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ εφαρμϐζονται οι διατϊξεισ του ν. 4412/2016, οι ϐροι τησ παροϑςασ 
διακόρυξησ και ςυμπληρωματικϊ ο Αςτικϐσ Κώδικασ.  

4.3 Όροι εκτϋλεςησ τησ ςύμβαςησ 

4.3.1 Κατϊ την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ ο ανϊδοχοσ τηρεύ τισ υποχρεώςεισ ςτουσ τομεύσ του 
περιβαλλοντικοϑ, κοινωνικοαςφαλιςτικοϑ και εργατικοϑ δικαύου, που ϋχουν θεςπιςθεύ με το δύκαιο τησ 
Ϊνωςησ, το εθνικϐ δύκαιο, ςυλλογικϋσ ςυμβϊςεισ ό διεθνεύσ διατϊξεισ περιβαλλοντικοϑ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοϑ και εργατικοϑ δικαύου, οι οπούεσ απαριθμοϑνται ςτο Παρϊρτημα X του 
Προςαρτόματοσ Α΄. 

Η τόρηςη των εν λϐγω υποχρεώςεων απϐ τον ανϊδοχο και τουσ υπεργολϊβουσ του ελϋγχεται και 
βεβαιώνεται απϐ τα ϐργανα που επιβλϋπουν την εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ και τισ αρμϐδιεσ δημϐςιεσ 
αρχϋσ και υπηρεςύεσ που ενεργοϑν εντϐσ των ορύων τησ ευθϑνησ και τησ αρμοδιϐτητϊσ τουσ. 

4.3.2. Ο ανϊδοχοσ δεςμεϑεται ϐτι:  

α) ςε ϐλα τα ςτϊδια που προηγόθηκαν τησ ςϑμβαςησ δεν ενόργηςε αθϋμιτα, παρϊνομα ό καταχρηςτικϊ 
και ϐτι θα εξακολουθόςει να μην ενεργεύ κατ` αυτϐν τον τρϐπο κατϊ το ςτϊδιο εκτϋλεςησ τησ 
ςϑμβαςησ,  

β) ϐτι θα δηλώςει αμελλητύ ςτην αναθϋτουςα αρχό, απϐ τη ςτιγμό που λϊβει γνώςη, οποιαδόποτε 
κατϊςταςη (ακϐμη και ενδεχϐμενη) ςϑγκρουςησ ςυμφερϐντων (προςωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ό ϊλλων κοινών ςυμφερϐντων, ςυμπεριλαμβανομϋνων και αντικρουϐμενων 
επαγγελματικών ςυμφερϐντων) μεταξϑ των νομύμων ό εξουςιοδοτημϋνων εκπροςώπων του καθώσ 
και υπαλλόλων ό ςυνεργατών τουσ οπούουσ απαςχολεύ ςτην εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ (π.χ. με ςϑμβαςη 
υπεργολαβύασ) και μελών του προςωπικοϑ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ που εμπλϋκονται καθ’ οιονδόποτε 
τρϐπο ςτη διαδικαςύα εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ ό/και μποροϑν να επηρεϊςουν την ϋκβαςη και τισ 
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αποφϊςεισ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ περύ την εκτϋλεςό τησ, οποτεδόποτε και εϊν η κατϊςταςη αυτό 
προκϑψει κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ99. 

Οι υποχρεώςεισ και οι απαγορεϑςεισ τησ ρότρασ αυτόσ ιςχϑουν, αν ο ανϊδοχοσ εύναι ϋνωςη, για ϐλα τα 
μϋλη τησ ϋνωςησ, καθώσ και για τουσ υπεργολϊβουσ που χρηςιμοποιεύ. το ςυμφωνητικϐ 
περιλαμβϊνεται ςχετικό δεςμευτικό δόλωςη τϐςο του αναδϐχου ϐςο και των υπεργολϊβων του.  

4.4 Τπεργολαβύα 

4.4.1. Ο Ανϊδοχοσ δεν απαλλϊςςεται απϐ τισ ςυμβατικϋσ του υποχρεώςεισ και ευθϑνεσ λϐγω ανϊθεςησ 
τησ εκτϋλεςησ τμόματοσ/τμημϊτων τησ ςϑμβαςησ ςε υπεργολϊβουσ. Η τόρηςη των υποχρεώςεων τησ 
παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν. 4412/2016 απϐ υπεργολϊβουσ δεν αύρει την ευθϑνη του κυρύου αναδϐχου.  

4.4.2. Κατϊ την υπογραφό τησ ςϑμβαςησ ο κϑριοσ ανϊδοχοσ υποχρεοϑται να αναφϋρει ςτην 
αναθϋτουςα αρχό το ϐνομα, τα ςτοιχεύα επικοινωνύασ και τουσ νϐμιμουσ εκπροςώπουσ των 
υπεργολϊβων του, οι οπούοι ςυμμετϋχουν ςτην εκτϋλεςη αυτόσ, εφϐςον εύναι γνωςτϊ τη ςυγκεκριμϋνη 
χρονικό ςτιγμό.  Επιπλϋον, υποχρεοϑται να γνωςτοποιεύ ςτην αναθϋτουςα αρχό κϊθε αλλαγό των 
πληροφοριών αυτών, κατϊ τη διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ, καθώσ και τισ απαιτοϑμενεσ πληροφορύεσ 
ςχετικϊ με κϊθε νϋο υπεργολϊβο, τον οπούο ο κϑριοσ ανϊδοχοσ χρηςιμοποιεύ εν ςυνεχεύα ςτην εν λϐγω 
ςϑμβαςη, προςκομύζοντασ τα ςχετικϊ ςυμφωνητικϊ/δηλώςεισ ςυνεργαςύασ.100. ε περύπτωςη 
διακοπόσ τησ ςυνεργαςύασ του Αναδϐχου με υπεργολϊβο/ υπεργολϊβουσ τησ ςϑμβαςησ, αυτϐσ 
υποχρεοϑται ςε ϊμεςη γνωςτοπούηςη τησ διακοπόσ αυτόσ ςτην Αναθϋτουςα Αρχό, οφεύλει δε να 
διαςφαλύςει την ομαλό εκτϋλεςη του τμόματοσ/ των τμημϊτων τησ ςϑμβαςησ εύτε απϐ τον ύδιο, εύτε 
απϐ νϋο υπεργολϊβο τον οπούο θα γνωςτοποιόςει ςτην αναθϋτουςα αρχό κατϊ την ωσ ϊνω διαδικαςύα. 

4.4.3. Η αναθϋτουςα αρχό επαληθεϑει τη ςυνδρομό των λϐγων αποκλειςμοϑ για τουσ υπεργολϊβουσ, 
ϐπωσ αυτού περιγρϊφονται ςτην παρϊγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικϊ μϋςα τησ παραγρϊφου 2.2.9.2 
τησ παροϑςασ, εφϐςον το(α) τμόμα(τα) τησ ςϑμβαςησ, το(α) οπούο(α) ο ανϊδοχοσ προτύθεται να 
αναθϋςει υπϐ μορφό υπεργολαβύασ ςε τρύτουσ, υπερβαύνουν ςωρευτικϊ  το ποςοςτϐ του τριϊντα τοισ 
εκατϐ (30%) τησ ςυνολικόσ αξύασ τησ ςϑμβαςησ. Επιπλϋον, προκειμϋνου να μην αθετοϑνται οι 
υποχρεώςεισ τησ παρ. 2 του ϊρθρου 18 του ν. 4412/2016, δϑναται να επαληθεϑςει τουσ ωσ ϊνω λϐγουσ 
και για τμόμα ό τμόματα τησ ςϑμβαςησ που υπολεύπονται του ωσ ϊνω ποςοςτοϑ.  

Όταν απϐ την ωσ ϊνω επαλόθευςη προκϑπτει ϐτι ςυντρϋχουν λϐγοι αποκλειςμοϑ απαιτεύ την 
αντικατϊςταςό του, κατϊ τα ειδικϐτερα αναφερϐμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του ϊρθρου 131 του ν. 
4412/2016.  

4.4.4. (δεν αφορϊ)  101 

4.5 Σροποπούηςη ςύμβαςησ κατϊ τη διϊρκειϊ τησ102  

Η ςϑμβαςη μπορεύ να τροποποιεύται κατϊ τη διϊρκειϊ τησ, χωρύσ να απαιτεύται νϋα διαδικαςύα ςϑναψησ 
ςϑμβαςησ, ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ και τισ προϒποθϋςεισ του ϊρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατϐπιν 
γνωμοδϐτηςησ τησ καθ’ ϑλην αρμϐδιασ υπηρεςύασ, ότοι τησ ΕΤΔ ΠΕΠ-ΔΤΣ.ΕΛΛΑΔΑ103 

Μετϊ τη λϑςη τησ ςϑμβαςησ λϐγω τησ ϋκπτωςησ του αναδϐχου, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 203 του ν. 
4412/2016 και την παρϊγραφο 5.2. τησ παροϑςασ, ϐπωσ και ςε περύπτωςη καταγγελύασ για ϐλουσ 
λϐγουσ τησ παραγρϊφου 4.6, πλην αυτοϑ τησ περ. (α), η αναθϋτουςα αρχό δϑναται να προςκαλϋςει 
τον/τουσ επϐμενο/ουσ, κατϊ ςειρϊ κατϊταξησ οικονομικϐ φορϋα που ςυμμετϋχει-ουν ςτην παροϑςα 
διαδικαςύα ανϊθεςησ τησ ςυγκεκριμϋνησ ςϑμβαςησ και να του/τουσ προτεύνει να αναλϊβει/ουν το 
ανεκτϋλεςτο αντικεύμενο τησ ςϑμβαςησ, με τουσ ύδιουσ ϐρουσ και προϒποθϋςεισ και ςε τύμημα που δεν 
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 Ρρβλ άρκρο 24 του ν. 4412/2016 
100

 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 
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 





 

θα υπερβαύνει την προςφορϊ που εύχε υποβϊλει ο ϋκπτωτοσ (ρότρα υποκατϊςταςησ)104. Η ςϑμβαςη 
ςυνϊπτεται, εφϐςον εντϐσ τησ τεθεύςασ προθεςμύασ περιϋλθει ςτην αναθϋτουςα αρχό ϋγγραφη και 
ανεπιφϑλακτη αποδοχό τησ. Η ϊπρακτη πϊροδοσ τησ προθεςμύασ θεωρεύται ωσ απϐρριψη τησ 
πρϐταςησ. Αν αυτϐσ δεν δεχθεύ την πρϐταςη ςϑναψησ ςϑμβαςησ, η αναθϋτουςα αρχό προςκαλεύ τον 
επϐμενο υποψόφιο κατϊ ςειρϊ κατϊταξησ, ακολουθώντασ κατϊ τα λοιπϊ την ύδια διαδικαςύα. 

4.6 Δικαύωμα μονομερούσ λύςησ τησ ςύμβαςησ105  

4.6.1. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ, με τισ προϒποθϋςεισ που ορύζουν οι κεύμενεσ διατϊξεισ, να 
καταγγεύλει τη ςϑμβαςη κατϊ τη διϊρκεια τησ εκτϋλεςόσ τησ, εφϐςον: 

α) η ςϑμβαςη ϋχει υποςτεύ ουςιώδη τροποπούηςη, κατϊ την ϋννοια τησ παρ. 4 του ϊρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτοϑςε νϋα διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ  

β) ο ανϊδοχοσ, κατϊ το χρϐνο τησ ανϊθεςησ τησ ςϑμβαςησ, τελοϑςε ςε μια απϐ τισ καταςτϊςεισ που 
αναφϋρονται ςτην παρϊγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοϑτου, θα ϋπρεπε να ϋχει αποκλειςτεύ απϐ τη 
διαδικαςύα ςϑναψησ τησ ςϑμβαςησ, 

γ) η ςϑμβαςη δεν ϋπρεπε να ανατεθεύ ςτον ανϊδοχο λϐγω ςοβαρόσ παραβύαςησ των υποχρεώςεων που 
υπϋχει απϐ τισ υνθόκεσ και την Οδηγύα 2014/24/ΕΕ, η οπούα ϋχει αναγνωριςτεύ με απϐφαςη του 
Δικαςτηρύου τησ Ϊνωςησ ςτο πλαύςιο διαδικαςύασ δυνϊμει του ϊρθρου 258 τησ ΛΕΕ. 

δ) ο ανϊδοχοσ καταδικαςτεύ αμετϊκλητα, κατϊ τη διϊρκεια εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ, για ϋνα απϐ τα 
αδικόματα που αναφϋρονται ςτην παρ. 2.2.3.1 τησ παροϑςασ, 

ε) ο ανϊδοχοσ πτωχεϑςει ό υπαχθεύ ςε διαδικαςύα ειδικόσ εκκαθϊριςησ ό τεθεύ υπϐ αναγκαςτικό 
διαχεύριςη απϐ εκκαθαριςτό ό απϐ το δικαςτόριο ό υπαχθεύ ςε διαδικαςύα πτωχευτικοϑ ςυμβιβαςμοϑ ό 
αναςτεύλει τισ επιχειρηματικϋσ του δραςτηριϐτητεσ ό υπαχθεύ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ και δεν τηρεύ 
τουσ ϐρουσ αυτόσ ό εϊν βρεθεύ ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη, προκϑπτουςα απϐ παρϐμοια 
διαδικαςύα, προβλεπϐμενη ςε εθνικϋσ διατϊξεισ νϐμου. Η αναθϋτουςα αρχό μπορεύ να μην καταγγεύλει 
τη ςϑμβαςη, υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι ο ανϊδοχοσ ο οπούοσ θα βρεθεύ ςε μύα εκ των καταςτϊςεων που 
αναφϋρονται ςτην περύπτωςη αυτό αποδεικνϑει ϐτι εύναι ςε θϋςη να εκτελϋςει τη ςϑμβαςη, 
λαμβϊνοντασ υπϐψη τισ ιςχϑουςεσ διατϊξεισ και τα μϋτρα για τη ςυνϋχιςη τησ επιχειρηματικόσ του 
λειτουργύασ. 

ςτ) ο ανϊδοχοσ παραβεύ αποδεδειγμϋνα τισ υποχρεώςεισ του που απορρϋουν απϐ την δϋςμευςη 
ακεραιϐτητασ τησ παρ. 4.3.2. τησ παροϑςασ. 
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 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).    
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 Ρρβλ.  Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 





 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σρόποσ πληρωμόσ106  

5.1.1. Η πληρωμό του αναδϐχου θα πραγματοποιηθεύ με τον πιο κϊτω τρϐπο :  

 Σο 30% τησ ςυμβατικόσ αξύασ μετϊ την οριςτικό παραλαβό των υπηρεςιών  τησ Α φϊςησ.  

 Σο 70% τησ ςυμβατικόσ αξύασ μετϊ την οριςτικό παραλαβό των υπηρεςιών τησ Β φϊςησ και 
την ολοκλόρωςη τησ Α φϊςησ.  

Η καταβολό του τιμόματοσ των υπηρεςιών θα γύνεται τμηματικϊ, ςε δϐςεισ, μετϊ απϐ την ολοκλόρωςη 
κϊθε φϊςησ υλοπούηςησ του ϋργου, ϐπωσ αυτϋσ εμφανύζονται ςτον ακϐλουθο πύνακα και 
αναλυτικϐτερα ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ-Ι τησ παροϑςασ, την υποβολό τησ ςχετικόσ ϋκθεςησ πεπραγμϋνων 
και την οριςτικό παραλαβό τησ κϊθε φϊςησ (Α και Β). 

Υϊςεισ υλοπούηςησ του Ϊργου Ποςοςτϐ % επύ τησ ςυνολικόσ αξύασ τησ 
ϑμβαςησ με ΥΠΑ  

Α’ φϊςη παραδοτϋων των δρϊςεων  Δ.8 
και Δ.2 

30  

Β’ φϊςη παραδοτϋων των δρϊςεων Δ.8 
και Δ.2 

70 

ϑνολο  100 

 

Η πληρωμό του ςυμβατικοϑ τιμόματοσ θα γύνεται με την προςκϐμιςη των νομύμων παραςτατικών και 
δικαιολογητικών που προβλϋπονται απϐ τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016107, ϐπωσ 
τροποποιόθηκε με τον Ν. 4782/2021 καθώσ και κϊθε ϊλλου δικαιολογητικοϑ που τυχϐν όθελε ζητηθεύ 
απϐ τισ αρμϐδιεσ υπηρεςύεσ που διενεργοϑν τον ϋλεγχο και την πληρωμό.  

5.1.2. Σον Ανϊδοχο βαρϑνουν οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ, ωσ και κϊθε ϊλλη επιβϊρυνςη, ςϑμφωνα με 
την κεύμενη νομοθεςύα, μη ςυμπεριλαμβανομϋνου Υ.Π.Α., για την παροχό των υπηρεςιών ςτον τϐπο 
και με τον τρϐπο που προβλϋπεται ςτα ϋγγραφα τησ ςϑμβαςησ. Ιδύωσ βαρϑνεται με τισ ακϐλουθεσ 
κρατόςεισ:  

α) Κρϊτηςη 0,07% η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φϐρων και κρατόςεων τησ 
αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςϑμβαςησ Τπϋρ τησ Ενιαύασ Ανεξϊρτητησ Αρχόσ Δημοςύων 
υμβϊςεων108  

β) Κρϊτηςη ϑψουσ 0,02% υπϋρ τησ ανϊπτυξησ και ςυντόρηςησ του ΟΠ ΕΗΔΗ, η οπούα υπολογύζεται 
επύ τησ αξύασ, εκτϐσ ΥΠΑ, τησ αρχικόσ, καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςϑμβαςησ. Σο ποςϐ αυτϐ 
παρακρατεύται ςε κϊθε πληρωμό απϐ την αναθϋτουςα αρχό ςτο ϐνομα και για λογαριαςμϐ του 
Τπουργεύου Χηφιακόσ Διακυβϋρνηςησ, ςϑμφωνα με την παρ. 6 του ϊρθρου 36 του ν. 4412/2016109. 

γ) Κρϊτηςη 0,06% η οπούα υπολογύζεται επύ τησ αξύασ κϊθε πληρωμόσ προ φϐρων και κρατόςεων τησ 
αρχικόσ καθώσ και κϊθε ςυμπληρωματικόσ ςϑμβαςησ υπϋρ τησ Αρχόσ Εξϋταςησ Προδικαςτικών 
Προςφυγών (ϊρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)110 . 
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 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 
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 Άρκρο 200 παρ.  5 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 102 του ν. 4782/2021.  

108
 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)”. 





 

Οι υπϋρ τρύτων κρατόςεισ υπϐκεινται ςτο εκϊςτοτε ιςχϑον αναλογικϐ τϋλοσ χαρτοςόμου 3% και ςτην 
επ’ αυτοϑ ειςφορϊ υπϋρ ΟΓΑ 20%. 

Με κϊθε πληρωμό θα γύνεται η προβλεπϐμενη απϐ την κεύμενη νομοθεςύα παρακρϊτηςη φϐρου 
ειςοδόματοσ.  

5.2 Κόρυξη οικονομικού φορϋα εκπτώτου - Κυρώςεισ  

5.2.1. Ο ανϊδοχοσ, με την επιφϑλαξη τησ ςυνδρομόσ λϐγων ανωτϋρασ βύασ, κηρϑςςεται υποχρεωτικϊ 
ϋκπτωτοσ111 απϐ τη ςϑμβαςη και απϐ κϊθε δικαύωμα που απορρϋει απϐ αυτόν:   

α) ςτην περύπτωςη τησ παρ. 7 του ϊρθρου 105 περύ κατακϑρωςησ και ςϑναψησ ςϑμβαςησ 

β) ςτην περύπτωςη που δεν εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του που απορρϋουν απϐ τη ςϑμβαςη ό/και δεν 
ςυμμορφωθεύ με τισ ςχετικϋσ γραπτϋσ εντολϋσ τησ υπηρεςύασ, που εύναι ςϑμφωνεσ με τη ςϑμβαςη ό τισ 
κεύμενεσ διατϊξεισ, εντϐσ του ςυμφωνημϋνου χρϐνου εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ, 

γ) εφϐςον δεν παρϊςχει τισ υπηρεςύεσ ό δεν υποβϊλει τα παραδοτϋα ό δεν προβεύ ςτην αντικατϊςταςό 
τουσ μϋςα ςτον ςυμβατικϐ χρϐνο ό ςτον χρϐνο παρϊταςησ που του δοθεύ, ςϑμφωνα με τα ϐςα 
προβλϋπονται ςτο ϊρθρο 217 περύ διϊρκειασ ςϑμβαςησ παροχόσ υπηρεςύασ και την παρϊγραφο 6.3 τησ 
παροϑςασ, με την επιφϑλαξη τησ επϐμενησ παραγρϊφου. 

την περύπτωςη ςυνδρομόσ λϐγου ϋκπτωςησ του αναδϐχου απϐ τη ςϑμβαςη κατϊ την ωσ ϊνω 
περύπτωςη (γ), η αναθϋτουςα αρχό κοινοποιεύ ςτον ανϊδοχο ειδικό ϐχληςη, η οπούα μνημονεϑει τισ 
διατϊξεισ του ϊρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβϊνει ςυγκεκριμϋνη περιγραφό των ενεργειών 
ςτισ οπούεσ οφεύλει να προβεύ ο ανϊδοχοσ, προκειμϋνου να ςυμμορφωθεύ, μϋςα ςε προθεςμύα που θα 
ορύςει η Α.Α. με ςχετικό πρϐςκληςη, ανϊλογα με τισ περιςτϊςεισ. Η ταςςϐμενη προθεςμύα πρϋπει να 
εύναι εϑλογη και ανϊλογη τησ διϊρκειασ τησ ςϑμβαςησ και πϊντωσ ϐχι μικρϐτερη των δεκαπϋντε (15) 
ημερών. Αν η προθεςμύα, που τεθεύ με την ειδικό ϐχληςη, παρϋλθει, χωρύσ ο ανϊδοχοσ να 
ςυμμορφωθεύ, κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ μϋςα ςε προθεςμύα τριϊντα (30) ημερών απϐ την ϊπρακτη 
πϊροδο τησ προθεςμύασ ςυμμϐρφωςησ. 

Ο ανϊδοχοσ δεν κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ για λϐγουσ που αφοροϑν ςε υπαιτιϐτητα του φορϋα εκτϋλεςησ 
τησ ςϑμβαςησ ό αν ςυντρϋχουν λϐγοι ανωτϋρασ βύασ. 

τον ανϊδοχο που κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ απϐ τη ςϑμβαςη, επιβϊλλονται, με απϐφαςη του 
αποφαινϐμενου οργϊνου, ϑςτερα απϐ γνωμοδϐτηςη του αρμϐδιου οργϊνου, το οπούο 
υποχρεωτικϊ καλεύ τον ενδιαφερϐμενο προσ παροχό εξηγόςεων, αθροιςτικϊ οι παρακϊτω 
κυρώςεισ: 

ολικό κατϊπτωςη τησ εγγϑηςησ καλόσ εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ. 

Επιπλϋον, ςε βϊροσ του αναδϐχου μπορεύ να επιβληθεύ και προςωρινϐσ αποκλειςμϐσ του απϐ το ςϑνολο 
των ςυμβϊςεων προμηθειών ό υπηρεςιών των φορϋων που εμπύπτουν ςτισ διατϊξεισ του ν. 4412/2016, 
κατϊ τα ειδικϐτερα προβλεπϐμενα ςτο ϊρθρο 74, περύ αποκλειςμοϑ οικονομικοϑ φορϋα απϐ δημϐςιεσ 
ςυμβϊςεισ. Η κϑρωςη του οριζϐντιου αποκλειςμοϑ δϑναται να επιβληθεύ μετϊ την ϋκδοςη του 
προβλεπϐμενου π.δ. 

5.2.2.  Αν οι υπηρεςύεσ παραςχεθοϑν απϐ υπαιτιϐτητα του αναδϐχου μετϊ τη λόξη τησ διϊρκειασ τησ 
ςϑμβαςησ και μϋχρι λόξησ του χρϐνου τησ παρϊταςησ που χορηγόθηκε, επιβϊλλονται εισ βϊροσ του 
ποινικϋσ ρότρεσ, με αιτιολογημϋνη απϐφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ112.  
Οι ποινικϋσ ρότρεσ υπολογύζονται ωσ εξόσ: 

α) για καθυςτϋρηςη που περιορύζεται ςε χρονικϐ διϊςτημα που δεν υπερβαύνει το 50% τησ 
προβλεπϐμενησ ςυνολικόσ διϊρκειασ τησ ςϑμβαςησ ό το 50% τησ διϊρκειασ κϊθε τμηματικόσ 
προθεςμύασ (προθεςμύα κϊθε φϊςησ) ςε περύπτωςη τμηματικών/ενδιαμϋςων προθεςμιών τησ 
αντύςτοιχησ προθεςμύασ,  επιβϊλλεται ποινικό ρότρα 2,5% επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ του ςυνϐλου ΄ό 
κϊθε φϊςησ χωρύσ ΥΠΑ των υπηρεςιών που παραςχϋθηκαν εκπρϐθεςμα, 

β) για καθυςτϋρηςη που υπερβαύνει το 50% επιβϊλλεται ποινικό ρότρα 5% χωρύσ ΥΠΑ επύ τησ 
ςυμβατικόσ αξύασ των υπηρεςιών που παραςχϋθηκαν εκπρϐθεςμα, 
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γ) οι ποινικϋσ ρότρεσ για υπϋρβαςη των τμηματικών προθεςμιών εύναι ανεξϊρτητεσ απϐ τισ 
επιβαλλϐμενεσ για υπϋρβαςη τησ ςυνολικόσ διϊρκειασ τησ ςϑμβαςησ και δϑνανται να ανακαλοϑνται με 
αιτιολογημϋνη απϐφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ, αν οι υπηρεςύεσ που αφοροϑν ςτισ ωσ ϊνω 
τμηματικϋσ προθεςμύεσ παραςχεθοϑν μϋςα ςτη ςυνολικό τησ διϊρκεια και τισ εγκεκριμϋνεσ παρατϊςεισ 
αυτόσ και με την προϒπϐθεςη ϐτι το ςϑνολο τησ ςϑμβαςησ ϋχει εκτελεςτεύ πλόρωσ, 

Σο ποςϐ των ποινικών ρητρών αφαιρεύται/ςυμψηφύζεται απϐ/με την αμοιβό του αναδϐχου.  
Η επιβολό ποινικών ρητρών δεν ςτερεύ απϐ την αναθϋτουςα αρχό το δικαύωμα να κηρϑξει τον ανϊδοχο 
ϋκπτωτο. 

5.3 Διοικητικϋσ προςφυγϋσ κατϊ τη διαδικαςύα εκτϋλεςησ των ςυμβϊςεων113   

Ο ανϊδοχοσ μπορεύ κατϊ των αποφϊςεων που επιβϊλλουν ςε βϊροσ του κυρώςεισ, δυνϊμει των ϐρων 
των ϊρθρων 5.2 (Κόρυξη οικονομικοϑ φορϋα εκπτώτου - Κυρώςεισ), 6.2. (Διϊρκεια ςϑμβαςησ), 6.4. 
(Απϐρριψη παραδοτϋων – αντικατϊςταςη), καθώσ και κατ΄ εφαρμογό των ςυμβατικών ϐρων, να 
αςκόςει προςφυγό για λϐγουσ νομιμϐτητασ και ουςύασ ενώπιον του φορϋα που εκτελεύ τη ςϑμβαςη 
μϋςα ςε ανατρεπτικό προθεςμύα (30) ημερών απϐ την ημερομηνύα τησ κοινοπούηςησ ό τησ πλόρουσ 
γνώςησ τησ ςχετικόσ απϐφαςησ. Η εμπρϐθεςμη ϊςκηςη τησ προςφυγόσ αναςτϋλλει τισ επιβαλλϐμενεσ 
κυρώςεισ. Επύ τησ προςφυγόσ αποφαςύζει το αρμοδύωσ αποφαινϐμενο ϐργανο, ϑςτερα απϐ 
γνωμοδϐτηςη του προβλεπϐμενου ςτο τελευταύο εδϊφιο τησ περύπτωςησ δ΄ τησ παραγρϊφου 11 του 
ϊρθρου 221   ν.4412/2016 οργϊνου, εντϐσ προθεςμύασ τριϊντα (30) ημερών απϐ την ϊςκηςό τησ, ϊλλωσ 
θεωρεύται ωσ ςιωπηρώσ απορριφθεύςα. Κατϊ τησ απϐφαςησ αυτόσ δεν χωρεύ η ϊςκηςη ϊλλησ 
οποιαςδόποτε φϑςησ διοικητικόσ προςφυγόσ. Αν κατϊ τησ απϐφαςησ που επιβϊλλει κυρώςεισ δεν 
αςκηθεύ εμπρϐθεςμα η προςφυγό ό αν απορριφθεύ αυτό απϐ το αποφαινϐμενο αρμοδύωσ ϐργανο, η 
απϐφαςη καθύςταται οριςτικό. Αν αςκηθεύ εμπρϐθεςμα προςφυγό, αναςτϋλλονται οι ςυνϋπειεσ τησ 
απϐφαςησ μϋχρι αυτό να οριςτικοποιηθεύ. 

5.4 Δικαςτικό επύλυςη διαφορών 

Κϊθε διαφορϊ μεταξϑ των ςυμβαλλϐμενων μερών που προκϑπτει απϐ τισ ςυμβϊςεισ που ςυνϊπτονται 
ςτο πλαύςιο τησ παροϑςασ διακόρυξησ, επιλϑεται με την ϊςκηςη προςφυγόσ ό αγωγόσ ςτο Διοικητικϐ 
Εφετεύο τησ Περιφϋρειασ, ςτην οπούα εκτελεύται εκϊςτη ςϑμβαςη, κατϊ τα ειδικϐτερα οριζϐμενα ςτισ 
παρ. 1 ϋωσ και 6 του ϊρθρου 205Α του ν. 4412/2016114. Πριν απϐ την ϊςκηςη τησ προςφυγόσ ςτο 
Διοικητικϐ Εφετεύο προηγεύται υποχρεωτικϊ η τόρηςη τησ ενδικοφανοϑσ διαδικαςύασ που προβλϋπεται 
ςτο ϊρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παρϊγραφο 5.3 τησ παροϑςασ, διαφορετικϊ η προςφυγό 
απορρύπτεται ωσ απαρϊδεκτη. Αν ο ανϊδοχοσ τησ ςϑμβαςησ εύναι κοινοπραξύα, η προςφυγό αςκεύται 
εύτε απϐ την ύδια εύτε απϐ ϐλα τα μϋλη τησ. Δεν απαιτεύται η τόρηςη ενδικοφανοϑσ διαδικαςύασ αν 
αςκεύται απϐ τον ενδιαφερϐμενο αγωγό, ςτο δικϐγραφο τησ οπούασ δεν ςωρεϑεται αύτημα ακϑρωςησ ό 
τροποπούηςησ διοικητικόσ πρϊξησ ό παρϊλειψησ. 

 

                                                           
113
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6. ΦΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ  

6.1  Παρακολούθηςη τησ ςύμβαςησ  

6.1.1. Η παρακολοϑθηςη τησ εκτϋλεςησ τησ ϑμβαςησ και η διούκηςη αυτόσ θα διενεργηθεύ απϐ την  
Επιτροπό Παρακολούθηςησ και Παραλαβόσ του Υορϋα Διαχεύριςησ Τγροτϐπων Κοτυχύου 
τροφυλιϊσ & Κυπαριςςιακοϑ Κϐλπου,115 η οπούα και θα ειςηγεύται  ςτο αρμϐδιο αποφαινϐμενο 
ϐργανο που εύναι το Διοικητικό υμβούλιο του Υορϋα Διαχεύριςησ για ϐλα τα ζητόματα που αφοροϑν 
ςτην προςόκουςα εκτϋλεςη ϐλων των ϐρων τησ ςϑμβαςησ και ςτην εκπλόρωςη των υποχρεώςεων του 
αναδϐχου, ςτη λόψη των επιβεβλημϋνων μϋτρων λϐγω μη τόρηςησ των ωσ ϊνω ϐρων και ιδύωσ για 
ζητόματα που αφοροϑν ςε τροποπούηςη του αντικειμϋνου και παρϊταςη τησ διϊρκειασ τησ ςϑμβαςησ, 
υπϐ τουσ ϐρουσ του ϊρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Η αρμϐδια υπηρεςύα μπορεύ, με απϐφαςό τησ να ορύζει για την παρακολοϑθηςη τησ ςϑμβαςησ ωσ 
επϐπτη με καθόκοντα ειςηγητό υπϊλληλο τησ υπηρεςύασ. Με την ύδια απϐφαςη δϑνανται να ορύζονται 
και ϊλλοι υπϊλληλοι τησ αρμϐδιασ υπηρεςύασ ό των εξυπηρετοϑμενων απϐ την ςϑμβαςη φορϋων, 
ςτουσ οπούουσ ανατύθενται επιμϋρουσ καθόκοντα για την παρακολοϑθηςη τησ ςϑμβαςησ. ε αυτό την 
περύπτωςη ο επϐπτησ λειτουργεύ ωσ ςυντονιςτόσ. Σα καθόκοντα του επϐπτη εύναι, ενδεικτικϊ, η 
πιςτοπούηςη τησ εκτϋλεςησ του αντικειμϋνου τησ ςϑμβαςησ, καθώσ και ο ϋλεγχοσ τησ ςυμμϐρφωςησ 
του αναδϐχου με τουσ ϐρουσ τησ ςϑμβαςησ. Με ειςόγηςη του επϐπτη η υπηρεςύα που διοικεύ τη 
ςϑμβαςη μπορεύ να απευθϑνει ϋγγραφα με οδηγύεσ και εντολϋσ προσ τον ανϊδοχο που αφοροϑν ςτην 
εκτϋλεςη τησ ςϑμβαςησ. 

6.2  Διϊρκεια ςύμβαςησ116  

6.2.1. Η διϊρκεια τησ ύμβαςησ ορύζεται ςε δϋκα πϋντε (15) μόνεσ από την ημερομηνύα υπογραφόσ 
τησ. ε κϊθε περύπτωςη, ο χρόνοσ τησ ςύμβαςησ δεν μπορεύ να εύναι πϋραν από τισ 31/12/2023.   

Για τα επιμϋρουσ ςτϊδια παροχόσ υπηρεςιών ό υποβολόσ των παραδοτϋων ορύζονται τμηματικϋσ 
/ενδιϊμεςεσ προθεςμύεσ για κϊθε μύα δρϊςη (Δ.2 και Δ.8), οι αναφερϐμενεσ ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I τησ 
παροϑςασ, ωσ εξόσ:  

Υϊςεισ υλοπούηςησ του 
Ϊργου 

Διϊρκεια υλοπούηςησ απϐ την υπογραφό 
ϑμβαςησ 

Α’ Υϊςη παραδοτϋων των 
δρϊςεων Δ.8 και Δ.2 

5οσ μόνασ 

Β’ Υϊςη παραδοτϋων των 
δρϊςεων Δ.8 και Δ.2 

10οσ μόνασ 

Η παροχό των επιμϋρουσ εργαςιών απϐ τον ανϊδοχο εύναι δυνατϐ να μεταβϊλλεται χρονικϊ, μετϊ απϐ 
κοινό ςυμφωνύα και υπϐ την προϒπϐθεςη ϐτι δε μεταβϊλλεται το ςυνολικϐ χρονοδιϊγραμμα του 
Ϊργου. 

6.2.2. Η  ςυνολικό διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ μπορεύ να παρατεύνεται μετϊ απϐ αιτιολογημϋνη απϐφαςη 
τησ αναθϋτουςασ αρχόσ μϋχρι το 50% αυτόσ, ϑςτερα απϐ ςχετικϐ αύτημα του αναδϐχου που 
υποβϊλλεται πριν απϐ τη λόξη τησ διϊρκειϊσ τησ, ςε αντικειμενικϊ δικαιολογημϋνεσ περιπτώςεισ που 
δεν οφεύλονται ςε υπαιτιϐτητα του αναδϐχου117. Αν λόξει η ςυνολικό διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ, χωρύσ να 
υποβληθεύ εγκαύρωσ αύτημα παρϊταςησ ό, αν λόξει η παραταθεύςα, κατϊ τα ανωτϋρω, διϊρκεια, χωρύσ 
να υποβληθοϑν ςτην αναθϋτουςα αρχό τα παραδοτϋα τησ ςϑμβαςησ, ο ανϊδοχοσ κηρϑςςεται 
ϋκπτωτοσ118  Αν οι υπηρεςύεσ παραςχεθοϑν απϐ υπαιτιϐτητα του αναδϐχου μετϊ τη λόξη τησ διϊρκειασ 
τησ ςϑμβαςησ, και μϋχρι λόξησ του χρϐνου τησ παρϊταςησ που χορηγόθηκε επιβϊλλονται εισ βϊροσ του 
ποινικϋσ ρότρεσ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το ϊρθρο 5.2.2 τησ παροϑςασ. 
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6.3  Παραλαβό του αντικειμϋνου τησ ςύμβαςησ 119 

6.3.1 Η παραλαβό των παρεχϐμενων υπηρεςιών/παραδοτϋων γύνεται απϐ Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ 
& Παραλαβόσ που ςυγκροτεύται, ςϑμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ τησ παραγρϊφου 11 του ϊρθρου 
221 του ν. 4412/2016, κατϊ τα αναλυτικώσ αναφερϐμενα ςτο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι τησ παροϑςασ.  

6.3.2 Κατϊ τη διαδικαςύα παραλαβόσ διενεργεύται ο απαιτοϑμενοσ ϋλεγχοσ, ςϑμφωνα με τα οριζϐμενα 
ςτη ςϑμβαςη, μπορεύ δε να καλεύται να παραςτεύ και εκπρϐςωποσ του αναδϐχου. Μετϊ την 
ολοκλόρωςη τησ διαδικαςύασ, η Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ & Παραλαβόσ: α) εύτε παραλαμβϊνει τισ 
ςχετικϋσ υπηρεςύεσ ό παραδοτϋα, εφϐςον καλϑπτονται οι απαιτόςεισ τησ ςϑμβαςησ χωρύσ ϋγκριςη ό 
απϐφαςη του αποφαινομϋνου οργϊνου, β) εύτε ειςηγεύται για την παραλαβό με παρατηρόςεισ ό την 
απϐρριψη των παρεχομϋνων υπηρεςιών ό παραδοτϋων, ςϑμφωνα με τισ παραγρϊφουσ 3 και 4. Σα 
ανωτϋρω εφαρμϐζονται και ςε τμηματικϋσ παραλαβϋσ.  

6.3.3 Αν η Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ & Παραλαβόσ κρύνει ϐτι οι παρεχϐμενεσ υπηρεςύεσ ό τα 
παραδοτϋα δεν ανταποκρύνονται πλόρωσ ςτουσ ϐρουσ τησ ςϑμβαςησ, ςυντϊςςεται πρωτϐκολλο 
προςωρινόσ παραλαβόσ, που αναφϋρει τισ παρεκκλύςεισ που διαπιςτώθηκαν απϐ τουσ ϐρουσ τησ 
ςϑμβαςησ και γνωμοδοτεύ αν οι αναφερϐμενεσ παρεκκλύςεισ επηρεϊζουν την καταλληλϐτητα των 
παρεχϐμενων υπηρεςιών ό παραδοτϋων και ςυνεπώσ αν μποροϑν οι τελευταύεσ να καλϑψουν τισ 
ςχετικϋσ ανϊγκεσ.  

6.3.4 Για την εφαρμογό τησ προηγοϑμενησ παραγρϊφου ορύζονται τα ακϐλουθα:  

α) την περύπτωςη που διαπιςτωθεύ ϐτι, δεν επηρεϊζεται η καταλληλϐτητα, με αιτιολογημϋνη 
απϐφαςη του αρμϐδιου αποφαινϐμενου οργϊνου, μπορεύ να εγκριθεύ η παραλαβό των εν λϐγω 
παρεχϐμενων υπηρεςιών ό παραδοτϋων, με ϋκπτωςη επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ, η οπούα θα πρϋπει να 
εύναι ανϊλογη προσ τισ διαπιςτωθεύςεσ παρεκκλύςεισ. Μετϊ την ϋκδοςη τησ ωσ ϊνω απϐφαςησ, η 
επιτροπό παραλαβόσ υποχρεοϑται να προβεύ ςτην οριςτικό παραλαβό των παρεχϐμενων υπηρεςιών ό 
παραδοτϋων τησ ςϑμβαςησ και να ςυντϊξει ςχετικϐ πρωτϐκολλο οριςτικόσ παραλαβόσ, ςϑμφωνα με τα 
αναφερϐμενα ςτην απϐφαςη.  

β) Αν διαπιςτωθεύ ϐτι επηρεϊζεται η καταλληλϐτητα, με αιτιολογημϋνη απϐφαςη του αρμϐδιου 
αποφαινϐμενου οργϊνου απορρύπτονται οι παρεχϐμενεσ υπηρεςύεσ ό τα παραδοτϋα, με την επιφϑλαξη 
των οριζομϋνων ςτο ϊρθρο 220.  

6.3.5 Αν παρϋλθει χρονικϐ διϊςτημα μεγαλϑτερο των τριϊντα (30) ημερών απϐ την ημερομηνύα 
υποβολόσ του παραδοτϋου απϐ τον οικονομικϐ φορϋα και δεν ϋχει εκδοθεύ πρωτϐκολλο παραλαβόσ τησ 
παραγρϊφου 2 ό πρωτϐκολλο με παρατηρόςεισ τησ παραγρϊφου 3, θεωρεύται ϐτι η παραλαβό ϋχει 
ςυντελεςθεύ αυτοδύκαια.  

6.3.6 Ανεξϊρτητα απϐ την, κατϊ τα ανωτϋρω, αυτοδύκαιη παραλαβό και την πληρωμό του αναδϐχου, 
πραγματοποιοϑνται οι προβλεπϐμενοι απϐ τη ςϑμβαςη ϋλεγχοι απϐ επιτροπό που ςυγκροτεύται με 
απϐφαςη του αρμοδύου αποφαινομϋνου οργϊνου, ςτην οπούα δεν μπορεύ να ςυμμετϋχουν ο πρϐεδροσ 
και τα μϋλη τησ επιτροπόσ τησ παραγρϊφου 6.3.1. Η παραπϊνω επιτροπό παραλαβόσ προβαύνει ςε ϐλεσ 
τισ διαδικαςύεσ παραλαβόσ που προβλϋπονται απϐ την ςϑμβαςη και ςυντϊςςει τα ςχετικϊ πρωτϐκολλα. 
Οι εγγυητικϋσ επιςτολϋσ προκαταβολόσ και καλόσ εκτϋλεςησ δεν επιςτρϋφονται πριν την ολοκλόρωςη 
ϐλων των προβλεπομϋνων απϐ τη ςϑμβαςη ελϋγχων και τη ςϑνταξη των ςχετικών πρωτοκϐλλων. 
Οποιαδόποτε ενϋργεια που ϋγινε απϐ την αρχικό επιτροπό παραλαβόσ, δεν λαμβϊνεται υπϐψη. 

6.4  Απόρριψη παραδοτϋων – Αντικατϊςταςη120  

ε περύπτωςη οριςτικόσ απϐρριψησ ολϐκληρου ό μϋρουσ των παρεχϐμενων υπηρεςιών ό /και 
παραδοτϋων, με ϋκπτωςη επύ τησ ςυμβατικόσ αξύασ, με απϐφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ μπορεύ να 
εγκρύνεται αντικατϊςταςη των υπηρεςιών ό/και παραδοτϋων αυτών με ϊλλα, που να εύναι ςϑμφωνα με 
τουσ ϐρουσ τησ ςϑμβαςησ, μϋςα ςε τακτό προθεςμύα που ορύζεται απϐ την απϐφαςη αυτό. Αν η 
αντικατϊςταςη γύνεται μετϊ τη λόξη τησ ςυνολικόσ διϊρκειασ τησ ςϑμβαςησ, η προθεςμύα που ορύζεται 
για την αντικατϊςταςη δεν μπορεύ να εύναι μεγαλϑτερη του 25% τησ ςυνολικόσ διϊρκειασ τησ 
ςϑμβαςησ, ο δε ανϊδοχοσ υπϐκειται ςε ποινικϋσ ρότρεσ, ςϑμφωνα με το ϊρθρο 218 του ν. 4412/2016 και 
την παρϊγραφο 5.2.2 τησ παροϑςασ, λϐγω εκπρϐθεςμησ παρϊδοςησ. 
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  Άρκρο 219 του ν.4412/2016 
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 Άρκρο 220 του ν. 4412/2016. 





 

Αν ο ανϊδοχοσ δεν αντικαταςτόςει τισ υπηρεςύεσ ό/και τα παραδοτϋα που απορρύφθηκαν μϋςα ςτην 
προθεςμύα που του τϊχθηκε και εφϐςον ϋχει λόξει η ςυνολικό διϊρκεια, κηρϑςςεται ϋκπτωτοσ και 
υπϐκειται ςτισ προβλεπϐμενεσ κυρώςεισ. 

6.5  Αναπροςαρμογό τιμόσ121  

Δεν επιτρϋπεται η αναπροςαρμογό των τιμών καθ’ ϐλη τη διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ ό την χρονικό 
παρϊταςη αυτόσ. 

 
 

Ο  Πρόεδροσ και νόμιμοσ εκπρόςωποσ του 
Υορϋα Διαχεύριςησ Τγροτόπων Κοτυχύου τροφυλιϊσ & Κυπαριςςιακού Κόλπου 

 
 
 
 

Δρ. Νικόλαοσ Καραβϊσ 
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 Άρκρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016. 





 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αναλυτικό Περιγραφό Υυςικού και Οικονομικού Αντικειμϋνου τησ ύμβαςησ  

ΜΕΡΟ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΥΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

υνοπτικό Περιγραφό των υπηρεςιών και τησ λειτουργύασ τησ Α.Α. 

Ο Υορϋα Διαχεύριςησ Τγροτϐπων Κοτυχύου τροφυλιϊσ, ιδρϑθηκε με βϊςη τον Ν. 2742/7-10-1999 (ΥΕΚ 

207) – «Φωροταξικϐσ χεδιαςμϐσ & Αειφϐροσ Ανϊπτυξη και ϊλλεσ διατϊξεισ, ςε ςυνδυαςμϐ με το ϊρθρο 

15 αυτοϑ (Υορεύσ Διαχεύριςησ), του κεφαλαύου Ε’ (Διούκηςη & Διαχεύριςη Προςτατευϐμενων Περιοχών) 

καθώσ και του Ν. 3044/27-08-2002 (ΥΕΚ 197) ϐπου μϋςω του ϊρθρου 13 προςτύθενται η παρϊγραφοι 

10,11,12 και 13 (ςυμπληρώνοντασ το ϊρθρο 15 του αρχικοϑ Ν. 2742/7-10-1999 ΥΕΚ 207). 

ϑμφωνα με το νϋο νϐμο Ν. 4519/2018 «Υορεύσ Διαχεύριςησ Προςτατευϐμενων Περιοχών και ϊλλεσ 

διατϊξεισ» (ΥΕΚ 25/Α΄/20-2-2018), ιδρϑονται οχτώ (8) επιπλϋον ΥΔΠΠ (ςυνολικϊ πλϋον 36 ΥΔΠΠ), ενώ 

διευρϑνονται τα ϐρια των περιοχών αρμοδιϐτητασ των όδη υφιςτϊμενων ΥΔΠΠ, ϋτςι ώςτε ϐλεσ οι 

περιοχϋσ του Δικτϑου Natura 2000 τησ χώρασ να ενταχθοϑν ςτην εποπτεύα των ΥΔΠΠ. Βϊςει του 

ϊρθρου 1, οι Υορεύσ Διαχεύριςησ Προςτατευϐμενων Περιοχών (ΥΔΠΠ) εύναι τα νομικϊ πρϐςωπα 

ιδιωτικοϑ δικαύου (Ν.Π.Ι.Δ.) και Υορεύσ Γενικόσ Κυβϋρνηςησ, που ϋχουν ωσ ςκοπϐ τη διούκηςη και 

διαχεύριςη των περιοχών, ςτοιχεύων και ςυνϐλων τησ φϑςησ και του τοπύου των ϊρθρων 18, 19 και 21 

του Ν. 1650/1986 (Α’ 160), ϐπωσ ϋχουν αντικαταςταθεύ με τα ϊρθρα 4, 5 και 6 του Ν. 3937/2011 (Α’ 60), 

ςϑμφωνα με το ϊρθρο 4 του Ν. 4519/2018. Οι ΥΔΠΠ εύναι κοινωφελό Ν.Π.Ι.Δ. και δεν ϋχουν 

κερδοςκοπικϐ χαρακτόρα. Οι ΥΔΠΠ εποπτεϑονται απϐ τον Τπουργϐ Περιβϊλλοντοσ και Ενϋργειασ. το 

ϊρθρο 43, παρ. 2 του Ν. 4685/2020 (ΥΕΚ Α’ 92/07-05-2020), "...τα Νομικϊ Πρόςωπα Ιδιωτικού Δικαύου 

<Υορεύσ Διαχεύριςησ Προςτατευόμενων Περιοχών> εξακολουθούν να αςκούν τισ αρμοδιότητεσ του Ν. 

4519/2018 (Α' 25)". Μεταξϑ των περιοχών των ϊρθρων 18, 19 και 21 του Ν. 1650/1986 (Α’ 160), ϐπωσ 

ϋχουν τροποποιηθεύ και ιςχϑουν (Ν. 3937/2011, Ν. 4685/2020), περιλαμβϊνονται οι Περιοχϋσ Απϐλυτησ 

Προςταςύασ τησ Υϑςησ, οι Περιοχϋσ Προςταςύασ τησ Υϑςησ και οι Περιοχϋσ Προςταςύασ Οικοτϐπων και 

Ειδών (Ειδικϋσ Ζώνεσ Διατόρηςησ-ΕΖΔ, Ζώνεσ Ειδικόσ Προςταςύασ-ΖΕΠ και Καταφϑγια Ωγριασ Ζωόσ-

ΚΑΖ). 

Ο Υορϋασ Διαχεύριςησ Τγροτϐπων Κοτυχύου - τροφυλιϊσ μετονομϊςτηκε ςε Υορϋα Διαχεύριςησ 

Τγροτϐπων Κοτυχύου – τροφυλιϊσ και Κυπαριςςιακοϑ Κϐλπου (ΥΔΤΚ &ΚΚ), με ϋδρα τον Λϊππα τησ 

Π. Ε. ΑχαϏασ  ςϑμφωνα με το (Ωρθρο 2, παρ. 3,  περ. ιβ) του Ν.4519/2018 «Υορεύσ Διαχεύριςησ 

Προςτατευϐμενων Περιοχών και ϊλλεσ διατϊξεισ». Η χωρικό αρμοδιϐτητα του περιλαμβϊνει την 

υφιςτϊμενη περιοχό ευθϑνησ του και ειδικϐτερα το ςϑνολο των Ζωνών του Εθνικοϑ Πϊρκου 

Τγροτϐπων Κοτυχύου – τροφυλιϊσ και τησ Ζώνησ Β (ϐπωσ οριζϐταν ςτην υπ’ αριθ. 12365/2009 ΚΤΑ 

ΥΕΚ 159/Δ/29.04.2009) και επεκτεύνεται ςτισ ακϐλουθεσ περιοχϋσ του δικτϑου Natura 2000 με 

κωδικοϑσ: GR2330002 «Οροπϋδιο Υολϐησ», GR2330003 «Εκβολϋσ (Δϋλτα) Πηνειοϑ», GR2330004 

«Ολυμπύα», GR2330005 «Θύνεσ και Παραλιακϐ Δϊςοσ Ζαχϊρωσ, Λύμνη Καώϊφα, τροφυλιϊ, Κακϐβατοσ», 

GR2330008 «Θαλϊςςια Περιοχό Κϐλπου Κυπαριςςύασ: Ακρ. Κατϊκολο – Κυπαρύςςια», GR2550005 

«Θύνεσ Κυπαριςςύασ (Νεοχώρι – Κυπαριςςύα)». 

Όςον αφορϊ το πλαύςιο τησ εφαρμογόσ των κανονιςτικών διατϊξεων (ωσ απϐρροια του υφιςτϊμενου 

νομικοϑ καθεςτώτοσ) προσ το οπούο οφεύλει να ςυμμορφώνεται η Αναθϋτουςα Αρχό, οι αρμοδιϐτητεσ 

του περιγρϊφονται ςτο ϊρθρο 4 του Ν. 4519/2018(ΥΕΚ 25/Α΄/20-2-2018). 

 

Οργανωτικό δομό τησ Α.Α. 

Σο ανώτατο αποφαςιςτικϐ ϐργανο του Υορϋα Διαχεύριςησ Τγροτϐπων Κοτυχύου τροφυλιϊσ & 
Κυπαριςςιακοϑ Κϐλπου εύναι το Διοικητικϐ υμβοϑλιο, το οπούο ορύζεται με απϐφαςη του Τπουργοϑ 
Περιβϊλλοντοσ & Ενϋργειασ. Σα μϋλη του Διοικητικοϑ υμβουλύου του Υορϋα Διαχεύριςησ 
ςυνεδριϊζουν και αςκοϑν τισ αρμοδιϐτητϋσ τουσ ςϑμφωνα με τον Κανονιςμϐ Λειτουργύασ Δ..(ΥΕΚ 
1942/Β’/2004), ϐπωσ τροποποιόθηκε με την υπ’ αριθ. 38562/09-09-2010 Απϐφαςη τησ Τπουργοϑ ΠΕΚΑ, 
ΥΕΚ 1541/Β’/2010). 





 

Ωμεςη ςυμμετοχό ςτην υλοπούηςη τησ ςϑμβαςησ θα ϋχουν οι Επιτροπϋσ: α) Διενϋργειασ & Αξιολϐγηςησ 
του διαγωνιςμοϑ, β) Παρακολοϑθηςησ & Παραλαβόσ του ϋργου και γ) η Επιτροπό Εντϊςεων που 
καταρτύζουν ειςηγητικϋσ εκθϋςεισ τισ οπούεσ και διαβιβϊζουν προσ το Διοικητικϐ υμβοϑλιο του Υορϋα 
Διαχεύριςησ. 

Σϋλοσ το επιςτημονικϐ και διοικητικϐ προςωπικϐ του Υορϋα Διαχεύριςησ που εργϊζεται και παρϋχει τισ 
υπηρεςύεσ του ςϑμφωνα με το οργανϐγραμμα λειτουργύασ του Υορϋα Διαχεύριςησ (ΥΕΚ Β 1682/2005) 
και θα ςυμβϊλλει ςτην επύβλεψη τησ ολοκλόρωςησ του ϋργου. 

 

ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Περιγραφό των αναγκών τησ Α.Α.  

ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 35 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ 15 
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΠΟΔΟΦΗ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΥΔΤΚ&ΚΚ»  ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ 
ΔΡΑΗ Δ2. 

 Η ςόμανςη αποτελεύ μϋροσ τησ διαδικαςύασ ερμηνεύασ του φυςικοϑ περιβϊλλοντοσ και το μϋςο που ο 
επιςκϋπτησ θα ενημερώνεται και θα καθοδηγεύται για τουσ προοριςμοϑσ που τον ενδιαφϋρουν. κοπϐσ 
τησ ςόμανςησ εύναι: 

 η ενημϋρωςη για τα προςτατευτϋα αντικεύμενα τησ περιοχόσ και η ανϊδειξη των ςημαντικών 
οικολογικών ςτοιχεύων τησ προςτατευϐμενησ περιοχόσ και των πολιτιςμικών τησ ςτοιχεύων. 

 η ανϊδειξη και η αξιοπούηςη μιασ περιοχόσ ιδιαύτερου φυςικοϑ κϊλλουσ προσ ϐφελοσ των 
επιςκεπτών, αλλϊ και των κατούκων τησ ευρϑτερησ περιοχόσ.  

 η ικανοπούηςη αναγκών περιβαλλοντικόσ ενημϋρωςησ, αφοϑ τα ϋργα ςόμανςησ θα παρϋχουν 
ευκολύεσ ςτην ενημϋρωςη και την αγωγό των επιςκεπτών, μεταβϊλλοντασ το περιβϊλλον ςε 
υπαύθριο ςχολεύο περιβαλλοντικόσ ενημϋρωςησ και γνώςησ. 

ϑμφωνα με τη κατηγοριοπούηςη που ϋχει κϊνει ο ΥΔ θα τοποθετηθοϑν δϑο τϑποι πινακύδων: 

1.ΣΤΠΟ Α: ΠΙΝΑΚΙΔΕ ΕΙΟΔΟΤ/ΤΠΟΔΟΦΗ   

τισ πινακύδεσ τϑπου Α/πινακύδεσ υποδοχόσ εντϊςςονται οι υφιςτϊμενεσ πινακύδεσ (11 παλιϊ τεμ.) που 
εύναι τοποθετημϋνεσ ςτην Π.Ε. Ηλεύασ και 4 νϋεσ ςτην Π.Ε. ΑχαϏασ εντϐσ του Εθνικοϑ Πϊρκου 
Τγροτϐπων Κοτυχύου τροφυλιϊσ. Απϐ τισ 11 υφιςτϊμενεσ πινακύδεσ κϊποιεσ θα αντικαταςταθοϑν 
πλόρωσ λϐγω φθορϊσ, ενώ  μϋροσ των απαιτοϑμενων υλικών καταςκευόσ των πινακύδων θα προκϑψει 
απϐ την επαναχρηςιμοπούηςη υλικών (οικολογικό προςϋγγιςη) των υπαρχουςών πινακύδων. Οι 
πινακύδεσ Τποδοχόσ θα αποτελοϑν ςημεύο αναφορϊσ (προςδιοριςμϐσ θϋςησ εντϐσ τησ 
προςτατευϐμενησ περιοχόσ) και πληροφϐρηςησ για την αξύα τησ περιοχόσ, παρϋχοντασ επιλεκτικϊ 
ςτοιχεύα για το οικοςϑςτημα (διαγρϊμματα, χϊρτεσ, φωτογραφύεσ). Θα τοποθετηθοϑν ςε επιλεγμϋνα 
ςημεύα ενδιαφϋροντοσ εντϐσ του Εθνικοϑ Πϊρκου Τγροτϐπων Κοτυχύου τροφυλιϊσ. Οι πινακύδεσ θα 
καταςκευαςτοϑν απϐ εμποτιςμϋνη ξυλεύα. Θα ϋχουν οριζϐντια διϊταξη, πϊνελ εμβαδοϑ Ε=1,20-1,50 τ.μ. 
ανϊλογα με τισ πληροφορύεσ που θα παρϋχουν (ψηφιακόσ εκτϑπωςησ ςε πολυμερικό μεμβρϊνη 
βινυλύου 7ετύασ με επιπλϋον πλαςτικοπούηςη). ϑνολο πινακύδων: 15 

2.ΣΤΠΟ Β: ΠΙΝΑΚΙΔΕ ΕΡΜΗΝΕΙΑ/ΕΝΗΜΕΡΩΗ 

τισ πινακύδεσ τϑπου Β/πινακύδεσ ενημϋρωςησ θα ενταχθοϑν οι παλιϋσ πινακύδεσ (12 πεζοπορικϋσ & 
ποδηλατικϋσ και 8 παραλιών), ενώ εντϊςςονται και οι 15 νϋεσ πινακύδεσ που θα τοποθετηθοϑν ςτισ νϋεσ 
περιοχϋσ ευθϑνησ του ΥΔ. Απϐ τισ 20 υφιςτϊμενεσ πινακύδεσ κϊποιεσ θα αντικαταςταθοϑν πλόρωσ 
λϐγω φθορϊσ, ενώ  μϋροσ των απαιτοϑμενων υλικών καταςκευόσ των πινακύδων θα προκϑψει απϐ την 
επαναχρηςιμοπούηςη υλικών (οικολογικό προςϋγγιςη) των υπαρχουςών πινακύδων Οι πινακύδεσ θα 
καταςκευαςτοϑν απϐ εμποτιςμϋνη ξυλεύα. Θα ϋχουν κατακϐρυφη διϊταξη, πϊνελ εμβαδοϑ Ε=0,80-1,00 
τ.μ. διαςτϊςεισ υπϋργειασ καταςκευόσ ανϊλογα με τισ πληροφορύεσ που θα παρϋχουν (ψηφιακόσ 
εκτϑπωςησ ςε πολυμερικό μεμβρϊνη βινυλύου 7ετύασ με επιπλϋον πλαςτικοπούηςη). Οι νϋεσ πινακύδεσ 
θα χαρακτηρύζονται απϐ νϋα μοντϋρνα αρχιτεκτονικό ςχεδύαςη και ςϑγχρονο γραφιςτικϐ περιεχϐμενο, 
ενώ ταυτϐχρονα θα εύναι πολϑ πιο ανθεκτικϋσ και ομοιϐμορφεσ. Πρϐκειται για διακριτικϋσ και 
αναςτρϋψιμεσ καταςκευϋσ που ςϋβονται το περιβϊλλον. ϑνολο πινακύδων: 35. 

την παροχό υπηρεςιών περιλαμβϊνεται η αρχιτεκτονικό μελϋτη, γραφιςτικό ςϑνθεςη των 
πληροφοριών, η καταςκευό και τοποθϋτηςη τουσ ςτισ θϋςεισ που θα υποδεύξει η Αναθϋτουςα Αρχό.  

 





 

ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ 2: «ΗΜΑΝΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΩΝ ΜΟΝΟΠΑΣΙΩΝ (ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ & ΠΟΔΗΛΑΣΙΚΩΝ) 
ΜΕ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ QR CODES ΣΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕ ΣΩΝ ΜΟΝΟΠΑΣΙΩΝ»  ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ 
ΔΡΑΗ Δ8. 

Με ςκοπϐ την ενύςχυςη τησ  δαςικόσ αναψυχόσ και με δεδομϋνο τησ γεωγραφικόσ θϋςησ και τησ 
εϑκολησ πρϐςβαςησ ςτο Εθνικϐ Πϊρκο οργανωμϋνων ομϊδων αλλϊ και μεμονωμϋνων επιςκεπτών 
(αλλοδαπού και ημεδαπού) που χρηςιμοποιοϑν εύτε ποδόλατο εύτε περπατοϑν για να απολαϑςουν την 
περιοχό, απαιτεύται η δημιουργύα δικτϑου μονοπατιών. τα πλαύςια προγρϊμματοσ με τύτλο 
«τρατηγικϊ χϋδια για την Αποκατϊςταςη, Προςταςύα και Ανϊδειξη του Οικοτουριςμοϑ ςτισ περιοχϋσ 
Natura 2000, οι οπούεσ ϋχουν πληγεύ απϐ φυςικϋσ καταςτροφϋσ – NAT.PRO» του «Προγρϊμματοσ 
Ευρωπαώκόσ Εδαφικόσ υνεργαςύασ Ελλϊδα-Ιταλύα 2007-2013» που προκηρϑχθηκε απϐ την 
Νομαρχιακό Επιχεύρηςη Ανϊπτυξησ τησ Περιφϋρειασ Δυτικόσ Ελλϊδασ για τη περιοχό ευθϑνησ του ΥΔ, 
υλοποιόθηκε η δρϊςη  με τύτλο  6.2 «Μελϋτη εφαρμογόσ διαδρομών και ενημερωτικών πινακύδων». 
Απϐ τη ςυγκεκριμϋνη δρϊςη δημιουργόθηκε μια βϊςη δεδομϋνων με χϊρτεσ για διαδρομϋσ 
πεζοπορικϋσ και ποδηλατικϋσ που αφοροϑν ςτο Εθνικϐ Πϊρκο. Σα δεδομϋνα παραχωρόθηκαν ςτον ΥΔ 
και ςτα πλαύςια  υλοπούηςησ τησ πρϊξησ «τόριξη Υορϋα Διαχεύριςησ Εθνικοϑ Πϊρκου Τγροτϐπων 
Κοτυχύου-τροφυλιϊσ» του χρηματοδοτικοϑ προγρϊμματοσ «τόριξη Υορϋων Προςτατευϐμενων 
Περιοχών ϋτουσ 2014» του Πρϊςινου Σαμεύου του ΤΠΕΝ, ο ΥΔ δημιοϑργηςε ϋνα δύκτυο μονοπατιών για 
4 ποδηλατικϋσ & 8 πεζοπορικϋσ διαδρομϋσ, ενώ ταυτϐχρονα δημιοϑργηςε και αντύςτοιχεσ πινακύδεσ. ε 
αυτϋσ αποτυπώνονται πληροφορύεσ για κϊθε διαδρομό ϐπωσ αρχό και τϋλοσ τησ διαδρομό, τι μπορεύ ο 
επιςκϋπτησ να ςυναντόςει, τα αξιοθϋατα, ποια εποχό μπορεύ να την περπατόςει ό να κϊνει ποδόλατο ςε 
αυτό, κ.α.. Η ςόμανςη δεν ϋχει ολοκληρωθεύ. Με τη δρϊςη αυτό  ςτοχεϑουμε ςτην ολοκλόρωςη τησ 
ςόμανςησ ϐλων των μονοπατιών με τη τοποθϋτηςη βελών κατεϑθυνςησ, ϐπου απαιτεύται, ςε κϊθε 
διαδρομό, ενώ ταυτϐχρονα θα δημιουργηθοϑν 12 QR Codes (Quick Response Codes) ώςτε κϊθε 
επιςκϋπτησ  να μπορεύ να  διαβϊςει τισ πληροφορύεσ απϐ το κινητϐ του τηλϋφωνο. Σα QR Codes (Quick 
Response Codes) θα τοποθετηθοϑν ςτην αρχικό πινακύδα τησ κϊθε πεζοπορικόσ ό ποδηλατικόσ 
διαδρομόσ που θα δύνει την πληροφορύα ϐδευςησ για καθεμύα ξεχωριςτϊ. Σα QR Codes αποτελοϑν ϋναν 
ϋξυπνο, εϑκολο και αποτελεςματικϐ τρϐπο ςϑνδεςησ, μϋςω ενϐσ κινητοϑ, του offline περιβϊλλοντοσ με 
links και πληροφορύεσ αποθηκευμϋνεσ online. Με τον ενςωματωμϋνο ϋλεγχο ακρύβειασ πληροφοριών, 
το ςϑςτημα βοηθϊ τουσ πεζοπϐρουσ, ποδηλϊτεσ και τουσ χρόςτεσ μονοπατιών να κατανοόςουν ποιεσ 
εύναι οι διαδρομϋσ που ταιριϊζουν καλϑτερα ςτισ ικανϐτητεσ και τισ προτιμόςεισ τουσ, ενώ παρϊλληλα 
τουσ ενημερώνει για την οικολογικό αξύα τησ περιοχόσ. 

 

Σεκμηρύωςη ςκοπιμότητασ/υποδιαύρεςησ ό μη τησ ςύμβαςησ ςε τμόματα [βλ. Άρθρα 45, 49 και 59 
του ν. 4412/2016] 

Οι δϑο δρϊςεισ: 

 ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 35 ΕΝΗΜΕΡΨΣΙΚΨΝ ΠΙΝΑΚΙΔΨΝ ΚΑΙ 15 

ΠΙΝΑΚΙΔΨΝ ΤΠΟΔΟΦΗ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΥΔΤΚ&ΚΚ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ 

ΣΗ ΔΡΑΗ Δ2,  και 

 ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ 2: «ΗΜΑΝΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΨΝ ΜΟΝΟΠΑΣΙΨΝ (ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΨΝ & 
ΠΟΔΗΛΑΣΙΚΨΝ) ΜΕ ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ QR CODES ΣΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕ ΣΨΝ ΜΟΝΟΠΑΣΙΨΝ»  ΓΙΑ 
ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΡΑΗ Δ8. 

Ϊχουν κοινϐ κωδικϐ του Κοινοϑ Λεξιλογύου δημοςύων ςυμβϊςεων (CPV): 34992000-7- Καταςκευό 
ενημερωτικών πινακύδων. Λϐγω τησ φϑςησ των προσ ανϊθεςη υπηρεςιών απαιτεύται κοινό τεχνικό και 
επαγγελματικό ικανϐτητα του οικονομικοϑ φορϋα που θα υποβϊλλει προςφορϊ.  

Επιπλϋον, τα ιδιαύτερα χαρακτηριςτικϊ και οι απαιτόςεισ διαςφϊλιςησ τησ λειτουργικϐτητασ του 
προκηρυςςϐμενου ϋργου ςτο ςϑνολϐ του, προϒποθϋτουν την ανϊθεςη με τη μορφό ςϑμβαςησ 
παροχόσ γενικών υπηρεςιών προϒποθϋτουν και τη μη υποδιαύρεςη τησ ςϑμβαςησ ςε επιμϋρουσ 
τμόματα ςϑμφωνα με το ϊρθρο 59 του Ν.4412/2016. Διαφορετικϊ ελλοχεϑει ο κύνδυνοσ υποβϊθμιςησ 
τησ ολοκλόρωςησ του ςυνϐλου του ϋργου, ϐχι εξαιτύασ κϊποιασ προβληματικόσ εκτϋλεςησ ενϐσ 
επιμϋρουσ τμόματοσ, αλλϊ λϐγω ενδεχϐμενησ ϋλλειψησ ςυντονιςμοϑ και μη ενιαύασ αντύληψησ περύ του 
τρϐπου υλοπούηςησ τησ ςϑμβαςησ. 

 

 

 





 

ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Απαιτόςεισ και Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ αντικειμϋνου 

Οι υπηρεςύεσ του αναδϐχου θα περιλαμβϊνουν: 

το ϋργο πϋρα απϐ το βαςικϐ αντικεύμενο που εύναι η προμόθεια των πινακύδων, θα περιλαμβϊνεται και 
μια υπηρεςύα ςχετικϊ με την πρϐταςη του κϊθε υποψηφύου για το ςχεδιαςμϐ των ταμπελών. 
υγκεκριμϋνα η πρϐταςη θα αφορϊ: 

α. τη Διαχεύριςη & Επεξεργαςύα περιεχομϋνου των πινακύδων: 

- Αρχιτεκτονικϊ ςχϋδια (κατϐψεισ, ϐψεισ, τομϋσ) ανϊ κατηγορύα πινακύδων ςόμανςησ ςε κλύμακα 1:20 

- Καταςκευαςτικϋσ λεπτομϋρειεσ ςε κλύμακα 1:10 

- Σριςδιϊςτατη απεικϐνιςη 

- Επιλογό κατϊλληλων υλικών καταςκευόσ (αντοχό ςτο χρϐνο, τυποπούηςη καταςκευόσ) 

β. Γραφιςτικό Επεξεργαςύα 

- Γραφιςτικό ςϑνθεςη  

- Επεξεργαςύα χαρτών, κειμϋνου και φωτογραφικοϑ υλικοϑ (ευκολύα ανϊγνωςησ, διακριτϐτητα) 

- Επιλογό κατϊλληλων χρωματικών ςυνδυαςμών ανϊδειξησ (καλαιςθηςύα, διακριτϐτητα) 

Βαςικϋσ Σεχνικϋσ Προδιαγραφϋσ: 

Πινακύδα υποδοχόσ, 15 τεμϊχια:  

Οριζϐντια διϊταξη, διαςτϊςεισ υπϋργειασ καταςκευόσ πϊνελ εμβαδοϑ Ε=1,20-1,50 τ.μ. ανϊλογα με τισ 
πληροφορύεσ που θα παρϋχουν (ψηφιακόσ εκτϑπωςησ ςε πολυμερικό μεμβρϊνη βινυλύου 7ετύασ με 
επιπλϋον πλαςτικοπούηςη). 

Πινακύδα Ενημϋρωςησ, 35 τεμϊχια:  

Κατακϐρυφη διϊταξη, πϊνελ εμβαδοϑ Ε=0,80-1,00 τ.μ. διαςτϊςεισ υπϋργειασ καταςκευόσ ανϊλογα με 
τισ πληροφορύεσ που θα παρϋχουν (ψηφιακόσ εκτϑπωςησ ςε πολυμερικό μεμβρϊνη βινυλύου 7ετύασ με 
επιπλϋον πλαςτικοπούηςη). 

Μεθοδολογύα υλοπούηςησ 

ΥΑΗ Α 

α. Διαχεύριςη & Επεξεργαςύα περιεχομϋνου των πινακύδων & των QR CODES. Περιλαμβϊνει: 

- Ϊκθεςη με την αναλυτικό πρϐταςη ςχεδιαςμοϑ με καταςκευαςτικϋσ λεπτομϋρειεσ ςε κλύμακα 1:10 και 
αρχιτεκτονικϊ ςχϋδια (κατϐψεισ, ϐψεισ, τομϋσ) ανϊ κατηγορύα πινακύδων ςόμανςησ ςε κλύμακα 1:20. 

- Σριςδιϊςτατη απεικϐνιςη ανϊ κατηγορύα πινακύδων ςόμανςησ. 

Επύςησ, ςτην ϋκθεςη θα αναλϑονται οι Προδιαγραφϋσ Τλικών Καταςκευόσ των Πινακύδων. 

Ηλεκτρονικϊ Αρχεύα χεδύων Καταςκευόσ Πινακύδων & των QR CODES και Γραφιςτικοϑ χεδιαςμοϑ 
θα παραδοθοϑν ςε ψηφιακό μορφό. 

ΥΑΗ Β 

α. Γραφιςτικό Επεξεργαςύα περιεχομϋνου των πινακύδων. Περιλαμβϊνει: 

- Γραφιςτικϐσ ςχεδιαςμϐσ και ςϑνθεςη των προτϑπων των πινακύδων ςόμανςησ ανϊ κατηγορύα. 

- Επεξεργαςύα χαρτών, κειμϋνου και φωτογραφικοϑ υλικοϑ (ευκολύα ανϊγνωςησ, διακριτϐτητα). 

- Επιλογό κατϊλληλων χρωματικών ςυνδυαςμών ανϊδειξησ (καλαιςθηςύα, διακριτϐτητα). 

β. Παραγωγό και τοποθϋτηςη ϐλων των πινακύδων ςόμανςησ ςτισ θϋςεισ που θα υποδειχθοϑν απϐ την 
Αναθϋτουςα Αρχό. 

γ. 12 QR CODES ςτισ πινακύδεσ & παςςϊλουσ των πεζοπορικών και ποδηλατικών διαδρομών. 

 

Σόποσ υλοπούηςησ/ παροχόσ των υπηρεςιών 

την περιοχό ευθϑνησ του ΥΔ ςϑμφωνα με το ϊρθρο 2 του Ν.4519/2018 και ςτισ θϋςεισ που θα 
υποδεύξει η Αναθϋτουςα Αρχό. 

 





 

Παραδοτϋα-Διαδικαςύα Παραλαβόσ/Παρακολούθηςησ  

ΥΑΗ Α: 5 ΜΗΝΕ 

Παραδοτϋο Υϊςησ Α: ενδιϊμεςη ϋκθεςη πεπραγμϋνων ϐπωσ αναλϑεται παραπϊνω. 

 

ΥΑΗ Β: 10  ΜΗΝΕ μετϊ την ολοκλόρωςη τησ Α ΥΑΗ. 

Παραδοτϋο Υϊςησ Β: Πινακύδεσ & QR codes. 

Η παραλαβό των παραδοτϋων θα γύνει απϐ την αρμϐδια Επιτροπό Παρακολοϑθηςησ & Παραλαβόσ, 
ϐπωσ περιγρϊφεται ςτο κεφϊλαιο 6.1. τησ παροϑςασ διακόρυξησ. 

 

ΜΕΡΟ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Φρηματοδότηςη τησ ςύμβαςησ. 

Εκτιμώμενη αξύα ςϑμβαςησ ςε ευρώ, χωρύσ ΥΠΑ 24% : 38.709,68€  

ΥΑΗ Α: εκτιμώμενησ αξύασ 11.612,90 € (χωρύσ ΥΠΑ 24%) (ΥΠΑ 24%: 2.787,10) 

ΥΑΗ Β: εκτιμώμενησ αξύασ 27.096,77€ (χωρύσ ΥΠΑ 24%) (ΥΠΑ 24%: 6.503,23) 

Παρακρατόςεισ: Οι πληρωμϋσ θα γύνονται ςϑμφωνα με την κεύμενη νομοθεςύα και θα παρακρατοϑνται 
οι προβλεπϐμενεσ κρατόςεισ και φϐροι. 

 

Παρατϊςεισ Η  ςυνολικό διϊρκεια τησ ςϑμβαςησ μπορεύ να παρατεύνεται μετϊ απϐ  αιτιολογημϋνη 
απϐφαςη τησ αναθϋτουςασ αρχόσ (ςϑμφωνα με τισ διατϊξεισ του ϊρθρου 132, ν.4412/2016). 

 

Σροποπούηςη ύμβαςησ: Η ςϑμβαςη μπορεύ να τροποποιεύται κατϊ τη διϊρκειϊ τησ, χωρύσ να 
απαιτεύται νϋα διαδικαςύα ςϑναψησ ςϑμβαςησ, μϐνο ςϑμφωνα με τουσ ϐρουσ και τισ προϒποθϋςεισ του 
ϊρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

 

Υ.Π.Α.-Κρατόςεισ-δικαιώματα τρύτων-επιβαρύνςεισ. 

Ο Υ.Π.Α., οι προβλεπϐμενεσ κρατόςεισ, τα δικαιώματα υπϋρ τρύτων και τα ϋξοδα δημοςιεϑςεων 
βαρϑνουν ςτο ςϑνολϐ τουσ τον Ανϊδοχο του ϋργου. 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  Ειδικό υγγραφό Τποχρεώςεων  

(Δεν απαιτεύται) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

Μϋροσ Ι: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ και την 

αναθϋτουςα αρχό ό τον αναθϋτοντα φορϋα 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕ  

 

 

τοιχεύα τησ δημοςύευςησ 

Δημοςύευςη ςε εθνικό επύπεδο:  

[ΑΔΑΜ Προκόρυξησ ςτο ΚΗΜΔΗ]) 

Σαυτότητα του αγοραςτό 

Επύςημη ονομαςύα: 

ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ- ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ ΚΟΛΠΟΤ 

Α.Υ.Μ., εφόςον υπϊρχει: 099196238 

Δικτυακόσ τόποσ (εφόςον 

υπϊρχει): www.strofylianationalpark.gr 

Πόλη: ΛΑΠΠΑ ΑΦΑΪΑ 

Οδόσ και αριθμόσ: Π.Ε.Ο. ΠΑΣΡΩΝ ΠΤΡΓΟΤ 

Σαχ. κωδ.: 27052 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΑΝΑΓΝΩΣΟΠΟΤΛΟΤ, 

Αρμόδιοσ επικοινωνύασ: ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΜΠΕΡΟΤ 

Σηλϋφωνο: 2693031939 

φαξ: 

Ηλ. ταχ/μεύο: fdks@otenet.gr 

Φώρα: GR 

Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ Σύτλοσ: 

Παροχό υπηρεςιών για το ΣΜΗΜΑ 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 35 ΕΝΗΜΕΡΨΣΙΚΨΝ ΠΙΝΑΚΙΔΨΝ 
ΚΑΙ 15 ΠΙΝΑΚΙΔΨΝ ΤΠΟΔΟΦΗ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΥΔΤΚ&ΚΚ»  ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΠΟΙΗΗ 
ΣΗ ΔΡΑΗ Δ2 & για το ΣΜΗΜΑ 2: «ΗΜΑΝΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΨΝ ΜΟΝΟΠΑΣΙΨΝ (ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΨΝ & 
ΠΟΔΗΛΑΣΙΚΨΝ) & ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ QR CODES ΣΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕ ΣΨΝ ΜΟΝΟΠΑΣΙΨΝ» ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΡΑΗ Δ8 

ύντομη περιγραφό: 

• ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 35 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ 15 
ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΠΟΔΟΦΗ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΥΔΤΚ&ΚΚ»  ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΠΟΙΗΗ 
ΣΗ ΔΡΑΗ Δ2, και  

•  ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ 2: «ΗΜΑΝΗ ΤΥΙΣΑΜΕΝΩΝ ΜΟΝΟΠΑΣΙΩΝ (ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ & 
ΠΟΔΗΛΑΣΙΚΩΝ) & ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ QR CODES ΣΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕ ΣΩΝ ΜΟΝΟΠΑΣΙΩΝ» ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΡΑΗ Δ8.  

Κωδικόσ του Κοινού Λεξιλογύου δημοςύων ςυμβϊςεων (CPV): 34992000-7 Καταςκευό ενημερωτικών 
πινακύδων 

Αριθμόσ αναφορϊσ αρχεύου που αποδύδεται ςτον φϊκελο από την αναθϋτουςα αρχό ό τον αναθϋτοντα 
φορϋα (εϊν υπϊρχει): 

 

ΜΕΡΟ ΙΙ: ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ ΦΕΣΙΚΑ ΜΕ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΟΡΕΑ  

Α: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τον οικονομικό φορϋα Επωνυμύα: 

Οδόσ και αριθμόσ: 

Σαχ. κωδ.: 

Πόλη: 

Φώρα: 

Ευρωπαώκό Ενιαύο Έγγραφο ύμβαςησ (ΕΕΕ) / Συποποιημϋνο Έντυπο 

Τπεύθυνησ Δόλωςησ (ΣΕΤΔ) 

http://www.strofylianationalpark.gr/
mailto:fdks@otenet.gr




 

Αρμόδιοσ ό αρμόδιοι επικοινωνύασ: 

Ηλ. ταχ/μεύο: 

Σηλϋφωνο: 

φαξ: 

Α.Υ.Μ., εφόςον υπϊρχει 

Δικτυακόσ τόποσ (εφόςον υπϊρχει): 

Ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι πολύ μικρό, μικρό ό μεςαύα επιχεύρηςη; Ναι / Όχι 

Ο ΟΥ αποτελεύ προςτατευόμενο εργαςτόριο 

Μόνο ςε περύπτωςη προμόθειασ κατ᾽ αποκλειςτικότητα: ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι προςτατευόμενο 
εργαςτόριο, «κοινωνικό επιχεύρηςη» ό προβλϋπει την εκτϋλεςη ςυμβϊςεων ςτο πλαύςιο προγραμμϊτων 
προςτατευόμενησ απαςχόληςησ; 

Απϊντηςη: 

Ναι / Όχι 

Ποιο εύναι το αντύςτοιχο ποςοςτό των εργαζομϋνων με αναπηρύα ό  μειονεκτούντων εργαζομϋνων; 

% 

Εφόςον απαιτεύται, ορύςτε την κατηγορύα ό τισ κατηγορύεσ ςτισ οπούεσ ανόκουν οι ενδιαφερόμενοι 
εργαζόμενοι με αναπηρύα ό μειονεξύα 

- 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 

- 

Ο ΟΥ εύναι εγγεγραμμϋνοσ ςε Εθνικό ύςτημα (Προ)Επιλογόσ 

Κατϊ περύπτωςη, ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι εγγεγραμμϋνοσ ςε επύςημο κατϊλογο εγκεκριμϋνων 
οικονομικών φορϋων ό διαθϋτει ιςοδύναμο πιςτοποιητικό [π.χ. βϊςει εθνικού ςυςτόματοσ (προ)επιλογόσ]; 

Απϊντηςη: 

Ναι / Όχι 

Αναφϋρετε την ονομαςύα του καταλόγου ό του πιςτοποιητικού και τον ςχετικό αριθμό εγγραφόσ ό 
πιςτοπούηςησ, κατϊ περύπτωςη: 

- 

Εϊν το πιςτοποιητικό εγγραφόσ ό η πιςτοπούηςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: 

- 

Αναφϋρετε τα δικαιολογητικϊ ςτα οπούα βαςύζεται η εγγραφό ό η πιςτοπούηςη και κατϊ περύπτωςη, 
την κατϊταξη ςτον επύςημο κατϊλογο 

- 

Η εγγραφό ό η πιςτοπούηςη καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτόρια επιλογόσ; 

Ναι / Όχι 

Ο οικονομικόσ φορϋασ θα εύναι ςε θϋςη να προςκομύςει βεβαύωςη πληρωμόσ ειςφορών κοινωνικόσ 
αςφϊλιςησ και φόρων ό να παρϊςχει πληροφορύεσ που θα δύνουν τη δυνατότητα ςτην αναθϋτουςα 
αρχό ό ςτον αναθϋτοντα φορϋα να τη λϊβει απευθεύασ μϋςω πρόςβαςησ ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων 
ςε οποιοδόποτε κρϊτοσ μϋλοσ αυτό διατύθεται δωρεϊν; 

Ναι / Όχι 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 





 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 

- 

 

O ΟΥ ςυμμετϊςχει ςτη διαδικαςύα μαζύ με ϊλλουσ Οικονομικούσ Υορεύσ 

Ο οικονομικόσ φορϋασ ςυμμετϋχει ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ από κοινού με ϊλλουσ; 

Απϊντηςη: 

Ναι / Όχι 

Αναφϋρετε τον ρόλο του οικονομικού φορϋα ςτην ϋνωςη (ςυντονιςτόσ, υπεύθυνοσ για ςυγκεκριμϋνα 
καθόκοντα...): 

- 

Προςδιορύςτε τουσ ϊλλουσ οικονομικούσ φορεύσ που ςυμμετϋχουν από κοινού ςτη διαδικαςύα ςύναψησ 
ςύμβαςησ: 

- 

Κατϊ περύπτωςη, επωνυμύα τησ ςυμμετϋχουςασ ϋνωςησ: 

- 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 

- 

 

Σμόματα που ςυμμετϊςχει ο ΟΥ 

Κατϊ περύπτωςη, αναφορϊ του τμόματοσ ό των τμημϊτων για τα οπούα ο οικονομικόσ φορϋασ επιθυμεύ να 
υποβϊλει προςφορϊ. 

Απϊντηςη: 

- 

Β: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τουσ εκπροςώπουσ του οικονομικού φορϋα #1 Όνομα: 

Επώνυμο: 

Ημερομηνύα γϋννηςησ: 

Σόποσ γϋννηςησ: 

Οδόσ και αριθμόσ: 

Σαχ. κωδ.: 

Πόλη: 

Φώρα: 

Σηλϋφωνο: 

Ηλ. ταχ/μεύο: 

Θϋςη/Ενεργών υπό την ιδιότητα: 

Γ: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με τη ςτόριξη ςτισ ικανότητεσ ϊλλων οντοτότων Βαςύζεται ςε ικανότητεσ 
ϊλλων οντοτότων 

Ο οικονομικόσ φορϋασ ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ ϊλλων οντοτότων προκειμϋνου να ανταποκριθεύ ςτα 
κριτόρια επιλογόσ που καθορύζονται ςτο μϋροσ IV και ςτα (τυχόν) κριτόρια και κανόνεσ που καθορύζονται ςτο 
μϋροσ V κατωτϋρω; 

Απϊντηςη: 

Ναι / Όχι 

Όνομα τησ οντότητασ 





 

- 

Σαυτότητα τησ οντότητασ 

- 

Σύποσ ταυτότητασ 

- 

Κωδικού CPV 

- 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 

- 

Δ: Πληροφορύεσ ςχετικϊ με υπεργολϊβουσ ςτην ικανότητα των οπούων δεν ςτηρύζεται ο οικονομικόσ 
φορϋασ 

Δεν βαςύζεται ςε ικανότητεσ ϊλλων οντοτότων 

Ο οικονομικόσ φορϋασ προτύθεται να αναθϋςει οποιοδόποτε τμόμα τησ ςύμβαςησ ςε τρύτουσ υπό μορφό 
υπεργολαβύασ; 

Απϊντηςη: 

Ναι / Όχι 

Όνομα τησ οντότητασ 

- 

Σαυτότητα τησ οντότητασ 

- 

Σύποσ ταυτότητασ 

- 

Κωδικού CPV 

- 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 

- 

ΜΕΡΟ ΙΙΙ: ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Α: Λόγοι που ςχετύζονται με ποινικϋσ καταδύκεσ 

Λόγοι που ςχετύζονται με ποινικϋσ καταδύκεσ βϊςει των εθνικών διατϊξεων για την εφαρμογό των 
λόγων που ορύζονται ςτο ϊρθρο 57 παρϊγραφοσ 1 τησ οδηγύασ: υμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη 

Έχει ο ύδιοσ ο οικονομικόσ φορϋασ ό οποιοδόποτε πρόςωπο το οπούο εύναι μϋλοσ του διοικητικού, 
διευθυντικού ό εποπτικού του οργϊνου ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό 
καταδικαςτεύ με τελεςύδικη απόφαςη για ϋναν από τουσ λόγουσ που παρατύθενται ςτο ςχετικό θεςμικό 
πλαύςιο, η οπούα ϋχει εκδοθεύ πριν από πϋντε ϋτη κατϊ το μϋγιςτο ό ςτην οπούα ϋχει οριςτεύ απευθεύασ 
περύοδοσ αποκλειςμού που εξακολουθεύ να ιςχύει; 

Απϊντηςη: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνύα τησ καταδύκησ 

.. 





 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Προςδιορύςτε ποιοσ ϋχει καταδικαςτεύ 

- 

Εφόςον καθορύζεται απευθεύασ ςτην καταδικαςτικό απόφαςη, διϊρκεια τησ περιόδου αποκλειςμού 
και ςχετικό(-ϊ) ςημεύο(-α) 

- 

ε περύπτωςη καταδύκησ, ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει λϊβει μϋτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιςτύα 
του παρϊ την ύπαρξη ςχετικού λόγου αποκλειςμού (“αυτοκϊθαρςη”); 

Ναι / Όχι 

Περιγρϊψτε τα μϋτρα που λόφθηκαν 

- 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 

- 

Διαφθορϊ 

Έχει ο ύδιοσ ο οικονομικόσ φορϋασ ό οποιοδόποτε πρόςωπο το οπούο εύναι μϋλοσ του διοικητικού, 
διευθυντικού ό εποπτικού του οργϊνου ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό 
καταδικαςτεύ με τελεςύδικη απόφαςη για ϋναν από τουσ λόγουσ που παρατύθενται ςτο ςχετικό θεςμικό 
πλαύςιο, η οπούα ϋχει εκδοθεύ πριν από πϋντε ϋτη κατϊ το μϋγιςτο ό ςτην οπούα ϋχει οριςτεύ απευθεύασ 
περύοδοσ αποκλειςμού που εξακολουθεύ να ιςχύει; 

Απϊντηςη: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνύα τησ καταδύκησ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Προςδιορύςτε ποιοσ ϋχει καταδικαςτεύ 

- 

Εφόςον καθορύζεται απευθεύασ ςτην καταδικαςτικό απόφαςη, διϊρκεια τησ περιόδου αποκλειςμού 
και ςχετικό(-ϊ) ςημεύο(-α) 

- 

ε περύπτωςη καταδύκησ, ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει λϊβει μϋτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιςτύα 
του παρϊ την ύπαρξη ςχετικού λόγου αποκλειςμού (“αυτοκϊθαρςη”); 

Ναι / Όχι 

Περιγρϊψτε τα μϋτρα που λόφθηκαν 

- 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 

- 

Απϊτη 





 

Έχει ο ύδιοσ ο οικονομικόσ φορϋασ ό οποιοδόποτε πρόςωπο το οπούο εύναι μϋλοσ του διοικητικού, 
διευθυντικού ό εποπτικού του οργϊνου ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό 
καταδικαςτεύ με τελεςύδικη απόφαςη για ϋναν από τουσ λόγουσ που παρατύθενται ςτο ςχετικό θεςμικό 
πλαύςιο, η οπούα ϋχει εκδοθεύ πριν από πϋντε ϋτη κατϊ το μϋγιςτο ό ςτην οπούα ϋχει οριςτεύ απευθεύασ 
περύοδοσ αποκλειςμού που εξακολουθεύ να ιςχύει; 

Απϊντηςη: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνύα τησ καταδύκησ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Προςδιορύςτε ποιοσ ϋχει καταδικαςτεύ 

- 

Εφόςον καθορύζεται απευθεύασ ςτην καταδικαςτικό απόφαςη, διϊρκεια τησ περιόδου αποκλειςμού 
και ςχετικό(-ϊ) ςημεύο(-α) 

- 

ε περύπτωςη καταδικησ, ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει λϊβει μϋτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιςτύα 
του παρϊ την ύπαρξη ςχετικού λόγου αποκλειςμού (“αυτοκϊθαρςη”); 

Ναι / Όχι 

Περιγρϊψτε τα μϋτρα που λόφθηκαν 

- 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 

- 

Σρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ 

Έχει ο ύδιοσ ο οικονομικόσ φορϋασ ό οποιοδόποτε πρόςωπο το οπούο εύναι μϋλοσ του διοικητικού, 
διευθυντικού ό εποπτικού του οργϊνου ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό 
καταδικαςτεύ με τελεςύδικη απόφαςη για ϋναν από τουσ λόγουσ που παρατύθενται ςτο ςχετικό θεςμικό 
πλαύςιο, η οπούα ϋχει εκδοθεύ πριν από πϋντε ϋτη κατϊ το μϋγιςτο ό ςτην οπούα ϋχει οριςτεύ απευθεύασ 
περύοδοσ αποκλειςμού που εξακολουθεύ να ιςχύει; 

Απϊντηςη: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνύα τησ καταδύκησ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Προςδιορύςτε ποιοσ ϋχει καταδικαςτεύ 

- 

Εφόςον καθορύζεται απευθεύασ ςτην καταδικαςτικό απόφαςη, διϊρκεια τησ περιόδου αποκλειςμού 
και ςχετικό(-ϊ) ςημεύο(-α) 

- 

ε περύπτωςη καταδικησ, ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει λϊβει μϋτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιςτύα 
του παρϊ την ύπαρξη ςχετικού λόγου αποκλειςμού (“αυτοκϊθαρςη”); 

Ναι / Όχι 

Περιγρϊψτε τα μϋτρα που λόφθηκαν 





 

- 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 

- 

Νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ 

 

Έχει ο ύδιοσ ο οικονομικόσ φορϋασ ό οποιοδόποτε πρόςωπο το οπούο εύναι μϋλοσ του διοικητικού, 
διευθυντικού ό εποπτικού του οργϊνου ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό 
καταδικαςτεύ με τελεςύδικη απόφαςη για ϋναν από τουσ λόγουσ που παρατύθενται ςτο ςχετικό θεςμικό 
πλαύςιο, η οπούα ϋχει εκδοθεύ πριν από πϋντε ϋτη κατϊ το μϋγιςτο ό ςτην οπούα ϋχει οριςτεύ απευθεύασ 
περύοδοσ αποκλειςμού που εξακολουθεύ να ιςχύει; 

Απϊντηςη: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνύα τησ καταδύκησ 

.. 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Προςδιορύςτε ποιοσ ϋχει καταδικαςτεύ 

- 

Εφόςον καθορύζεται απευθεύασ ςτην καταδικαςτικό απόφαςη, διϊρκεια τησ περιόδου αποκλειςμού 
και ςχετικό(-ϊ) ςημεύο(-α) 

- 

ε περύπτωςη καταδικησ, ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει λϊβει μϋτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιςτύα 
του παρϊ την ύπαρξη ςχετικού λόγου αποκλειςμού (“αυτοκϊθαρςη”); 

Ναι / Όχι 

Περιγρϊψτε τα μϋτρα που λόφθηκαν 

- 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 

- 

 

Παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων 

Έχει ο ύδιοσ ο οικονομικόσ φορϋασ ό οποιοδόποτε πρόςωπο το οπούο εύναι μϋλοσ του διοικητικού, 
διευθυντικού ό εποπτικού του οργϊνου ό ϋχει εξουςύα εκπροςώπηςησ, λόψησ αποφϊςεων ό ελϋγχου ςε αυτό 
καταδικαςτεύ με τελεςύδικη απόφαςη για ϋναν από τουσ λόγουσ που παρατύθενται ςτο ςχετικό θεςμικό 
πλαύςιο, η οπούα ϋχει εκδοθεύ πριν από πϋντε ϋτη κατϊ το μϋγιςτο ό ςτην οπούα ϋχει οριςτεύ απευθεύασ 
περύοδοσ αποκλειςμού που εξακολουθεύ να ιςχύει; 

Απϊντηςη: 

Ναι / Όχι 

Ημερομηνύα τησ καταδύκησ 

.. 





 

Λόγοσ(-οι) 

- 

Προςδιορύςτε ποιοσ ϋχει καταδικαςτεύ 

- 

Εφόςον καθορύζεται απευθεύασ ςτην καταδικαςτικό απόφαςη, διϊρκεια τησ περιόδου αποκλειςμού 
και ςχετικό(-ϊ) ςημεύο(-α) 

- 

ε περύπτωςη καταδύκησ, ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει λϊβει μϋτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιςτύα 
του παρϊ την ύπαρξη ςχετικού λόγου αποκλειςμού (“αυτοκϊθαρςη”); 

Ναι / Όχι 

Περιγρϊψτε τα μϋτρα που λόφθηκαν 

- 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 

- 

 

Β: Λόγοι που ςχετύζονται με την καταβολό φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ Καταβολό 
φόρων ό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ: 

Καταβολό φόρων 

Ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει ανεκπλόρωτεσ υποχρεώςεισ όςον αφορϊ την καταβολό φόρων, τόςο ςτη χώρα 
ςτην οπούα εύναι εγκατεςτημϋνοσ όςο και ςτο κρϊτοσ μϋλοσ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ό του αναθϋτοντα φορϋα, 
εϊν εύναι ϊλλο από τη χώρα εγκατϊςταςησ; 

Απϊντηςη: 

Ναι / Όχι 

Φώρα ό κρϊτοσ μϋλοσ για το οπούο πρόκειται 

- 

Ενεχόμενο ποςό 

 

Με ϊλλα μϋςα; Διευκρινύςτε: Ναι / Όχι 

Διευκρινύςτε: 

- 





 

Ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του, εύτε καταβϊλλοντασ τουσ φόρουσ ό τισ 
ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη, των 
δεδουλευμϋνων τόκων ό των προςτύμων, εύτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για την 
καταβολό τουσ; 

Ναι / Όχι 

Περιγρϊψτε τα μϋτρα που λόφθηκαν 

- 

H εν λόγω απόφαςη εύναι τελεςύδικη και δεςμευτικό; Ναι / Όχι 

.. 

ε περύπτωςη καταδικαςτικόσ απόφαςησ, εφόςον ορύζεται απευθεύασ ςε αυτόν, η διϊρκεια τησ 
περιόδου αποκλειςμού: 

- 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 

- 

 

Καταβολό ειςφορών κοινωνικόσ αςφϊλιςησ 

Ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει ανεκπλόρωτεσ υποχρεώςεισ όςον αφορϊ την καταβολό ειςφορών κοινωνικόσ 
αςφϊλιςησ, τόςο ςτη χώρα ςτην οπούα εύναι εγκατεςτημϋνοσ όςο και ςτο κρϊτοσ μϋλοσ τησ αναθϋτουςασ 
αρχόσ ό του αναθϋτοντα φορϋα, εϊν εύναι ϊλλο από τη χώρα εγκατϊςταςησ; 

Απϊντηςη: 

Ναι / Όχι 

Φώρα ό κρϊτοσ μϋλοσ για το οπούο πρόκειται 

- 

Ενεχόμενο ποςό 

 

Με ϊλλα μϋςα; Διευκρινύςτε: Ναι / Όχι 

Διευκρινύςτε: 

- 





 

Ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει εκπληρώςει τισ υποχρεώςεισ του, εύτε καταβϊλλοντασ τουσ φόρουσ ό τισ 
ειςφορϋσ κοινωνικόσ αςφϊλιςησ που οφεύλει, ςυμπεριλαμβανομϋνων, κατϊ περύπτωςη, των 
δεδουλευμϋνων τόκων ό των προςτύμων, εύτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για την 
καταβολό τουσ; 

Ναι / Όχι 

Περιγρϊψτε τα μϋτρα που λόφθηκαν 

- 

H εν λόγω απόφαςη εύναι τελεςύδικη και δεςμευτικό; Ναι / Όχι 

.. 

ε περύπτωςη καταδικαςτικόσ απόφαςησ, εφόςον ορύζεται απευθεύασ ςε αυτόν, η διϊρκεια τησ 
περιόδου αποκλειςμού: 

- 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 

- 

 

Γ: ΛΟΓΟΙ ΠΟΤ ΦΕΣΙΖΟΝΣΑΙ ΜΕ ΑΥΕΡΕΓΓΤΟΣΗΣΑ, ΤΓΚΡΟΤΗ ΤΜΥΕΡΟΝΣΨΝ Η 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΟ ΠΑΡΑΠΣΨΜΑ 

Πληροφορύεσ ςχετικϊ με πιθανό αφερεγγυότητα, ςύγκρουςη ςυμφερόντων ό επαγγελματικό 
παρϊπτωμα 

Αθϋτηςη των υποχρεώςεων ςτον τομϋα του περιβαλλοντικού δικαύου 

Ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει, εν γνώςει του, αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του ςτουσ τομεύσ του περιβαλλοντικού 
δικαύου; 

Απϊντηςη: 

Ναι / Όχι 

Περιγρϊψτε τα μϋτρα που λόφθηκαν 

- 

ε περύπτωςη καταδικησ, ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει λϊβει μϋτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιςτύα 
του παρϊ την ύπαρξη ςχετικού λόγου αποκλειςμού (“αυτοκϊθαρςη”); 

Ναι / Όχι 

Περιγρϊψτε τα μϋτρα που λόφθηκαν 

- 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 





 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 

- 

 

Αθϋτηςη των υποχρεώςεων ςτον τομϋα του κοινωνικού δικαύου 

Ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει, εν γνώςει του, αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του ςτουσ τομεύσ του κοινωνικού 
δικαύου; 

Απϊντηςη: 

Ναι / Όχι 

Περιγρϊψτε τα μϋτρα που λόφθηκαν 

- 

ε περύπτωςη καταδύκησ, ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει λϊβει μϋτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιςτύα 
του παρϊ την ύπαρξη ςχετικού λόγου αποκλειςμού (“αυτοκϊθαρςη”); 

Ναι / Όχι 

Περιγρϊψτε τα μϋτρα που λόφθηκαν 

- 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 

- 

 

Αθϋτηςη των υποχρεώςεων ςτον τομϋα του εργατικού δικαύου 

Ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει, εν γνώςει του, αθετόςει τισ υποχρεώςεισ του ςτουσ τομεύσ του εργατικού δικαύου; 

Απϊντηςη: 

Ναι / Όχι 

Περιγρϊψτε τα μϋτρα που λόφθηκαν 

- 

ε περύπτωςη καταδικησ, ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει λϊβει μϋτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιςτύα 
του παρϊ την ύπαρξη ςχετικού λόγου αποκλειςμού (“αυτοκϊθαρςη”); 

Ναι / Όχι 

Περιγρϊψτε τα μϋτρα που λόφθηκαν 

- 





 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 

- 

 

Πτώχευςη 

Ο οικονομικόσ φορϋασ τελεύ υπό πτώχευςη; Απϊντηςη: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφϋρετε λεπτομερεύσ πληροφορύεσ 

- 

Διευκρινύςτε τουσ λόγουσ για τουσ οπούουσ, ωςτόςο, μπορεύτε να εκτελϋςετε τη ςύμβαςη. Οι 
πληροφορύεσ αυτϋσ δεν εύναι απαραύτητο να παραςχεθούν εϊν ο αποκλειςμόσ των οικονομικών 
φορϋων ςτην παρούςα περύπτωςη ϋχει καταςτεύ υποχρεωτικόσ βϊςει του εφαρμοςτϋου εθνικού 
δικαύου χωρύσ δυνατότητα παρϋκκλιςησ όταν ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι, ωςτόςο, ςε θϋςη να 
εκτελϋςει τη ςύμβαςη. 

- 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 

- 

 

Διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ εκκαθϊριςησ 

Έχει υπαχθεύ ο οικονομικόσ φορϋασ ςε διαδικαςύα εξυγύανςησ ό ειδικόσ εκκαθϊριςησ; Απϊντηςη: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφϋρετε λεπτομερεύσ πληροφορύεσ 

- 

 

Διευκρινύςτε τουσ λόγουσ για τουσ οπούουσ, ωςτόςο, μπορεύτε να εκτελϋςετε τη ςύμβαςη. Οι 
πληροφορύεσ αυτϋσ δεν εύναι απαραύτητο να παραςχεθούν εϊν ο αποκλειςμόσ των οικονομικών 
φορϋων ςτην παρούςα περύπτωςη ϋχει καταςτεύ υποχρεωτικόσ βϊςει του εφαρμοςτϋου εθνικού 
δικαύου χωρύσ δυνατότητα παρϋκκλιςησ όταν ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι, ωςτόςο, ςε θϋςη να 
εκτελϋςει τη ςύμβαςη. 

- 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 

- 

 

Διαδικαςύα πτωχευτικού ςυμβιβαςμού 

Έχει υπαχθεύ ο οικονομικόσ φορϋασ ςε διαδικαςύα πτωχευτικού ςυμβιβαςμού; Απϊντηςη: 





 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφϋρετε λεπτομερεύσ πληροφορύεσ 

- 

Διευκρινύςτε τουσ λόγουσ για τουσ οπούουσ, ωςτόςο, μπορεύτε να εκτελϋςετε τη ςύμβαςη. Οι 
πληροφορύεσ αυτϋσ δεν εύναι απαραύτητο να παραςχεθούν εϊν ο αποκλειςμόσ των οικονομικών 
φορϋων ςτην παρούςα περύπτωςη ϋχει καταςτεύ υποχρεωτικόσ βϊςει του εφαρμοςτϋου εθνικού 
δικαύου χωρύσ δυνατότητα παρϋκκλιςησ όταν ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι, ωςτόςο, ςε θϋςη να 
εκτελϋςει τη ςύμβαςη. 

- 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 

- 

 

Ανϊλογη κατϊςταςη προβλεπόμενη ςε εθνικϋσ νομοθετικϋσ και κανονιςτικϋσ διατϊξεισ 

Βρύςκεται ο οικονομικόσ φορϋασ ςε οποιαδόποτε ανϊλογη κατϊςταςη προκύπτουςα από παρόμοια 
διαδικαςύα προβλεπόμενη ςε εθνικϋσ νομοθετικϋσ και κανονιςτικϋσ διατϊξεισ; 

Απϊντηςη: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφϋρετε λεπτομερεύσ πληροφορύεσ 

- 

Διευκρινύςτε τουσ λόγουσ για τουσ οπούουσ, ωςτόςο, μπορεύτε να εκτελϋςετε τη ςύμβαςη. Οι 
πληροφορύεσ αυτϋσ δεν εύναι απαραύτητο να παραςχεθούν εϊν ο αποκλειςμόσ των οικονομικών 
φορϋων ςτην παρούςα περύπτωςη ϋχει καταςτεύ υποχρεωτικόσ βϊςει του εφαρμοςτϋου εθνικού 
δικαύου χωρύσ δυνατότητα παρϋκκλιςησ όταν ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι, ωςτόςο, ςε θϋςη να 
εκτελϋςει τη ςύμβαςη. 

- 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 

- 

 

Τπό αναγκαςτικό διαχεύριςη από εκκαθαριςτό ό από το δικαςτόριο 

Σελεύ ο οικονομικόσ φορϋασ υπό αναγκαςτικό διαχεύριςη από εκκαθαριςτό ό από το δικαςτόριο; 

Απϊντηςη: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφϋρετε λεπτομερεύσ πληροφορύεσ 

- 

Διευκρινύςτε τουσ λόγουσ για τουσ οπούουσ, ωςτόςο, μπορεύτε να εκτελϋςετε τη ςύμβαςη. Οι 
πληροφορύεσ αυτϋσ δεν εύναι απαραύτητο να παραςχεθούν εϊν ο αποκλειςμόσ των οικονομικών 
φορϋων ςτην παρούςα περύπτωςη ϋχει καταςτεύ υποχρεωτικόσ βϊςει του εφαρμοςτϋου εθνικού 
δικαύου χωρύσ δυνατότητα παρϋκκλιςησ όταν ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι, ωςτόςο, ςε θϋςη να 
εκτελϋςει τη ςύμβαςη. 

- 





 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 

- 

 

Αναςτολό επιχειρηματικών δραςτηριοτότων 

Έχουν αναςταλεύ οι επιχειρηματικϋσ δραςτηριότητεσ του οικονομικού φορϋα; 

Απϊντηςη: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφϋρετε λεπτομερεύσ πληροφορύεσ 

- 

Διευκρινύςτε τουσ λόγουσ για τουσ οπούουσ, ωςτόςο, μπορεύτε να εκτελϋςετε τη ςύμβαςη. Οι 
πληροφορύεσ αυτϋσ δεν εύναι απαραύτητο να παραςχεθούν εϊν ο αποκλειςμόσ των οικονομικών 
φορϋων ςτην παρούςα περύπτωςη ϋχει καταςτεύ υποχρεωτικόσ βϊςει του εφαρμοςτϋου εθνικού 
δικαύου χωρύσ δυνατότητα παρϋκκλιςησ όταν ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι, ωςτόςο, ςε θϋςη να 
εκτελϋςει τη ςύμβαςη. 

- 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 

- 

 

Ϊνοχοσ ςοβαρού επαγγελματικού παραπτώματοσ 

Έχει διαπρϊξει ο οικονομικόσ φορϋασ ςοβαρό επαγγελματικό παρϊπτωμα; Απϊντηςη: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφϋρετε λεπτομερεύσ πληροφορύεσ 

- 

ε περύπτωςη καταδικησ, ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει λϊβει μϋτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιςτύα 
του παρϊ την ύπαρξη ςχετικού λόγου αποκλειςμού (“αυτοκϊθαρςη”); 

Ναι / Όχι 

Περιγρϊψτε τα μϋτρα που λόφθηκαν 

- 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 

- 

 

υμφωνύεσ με ϊλλουσ οικονομικούσ φορεύσ με ςτόχο τη ςτρϋβλωςη του ανταγωνιςμού 





 

Έχει ςυνϊψει ο οικονομικόσ φορϋασ ςυμφωνύεσ με ϊλλουσ οικονομικούσ φορεύσ με ςκοπό τη ςτρϋβλωςη του 
ανταγωνιςμού; 

Απϊντηςη: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφϋρετε λεπτομερεύσ πληροφορύεσ 

- 

ε περύπτωςη καταδικησ, ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει λϊβει μϋτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιςτύα 
του παρϊ την ύπαρξη ςχετικού λόγου αποκλειςμού (“αυτοκϊθαρςη”); 

Ναι / Όχι 

Περιγρϊψτε τα μϋτρα που λόφθηκαν 

- 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 

- 

 

ύγκρουςη ςυμφερόντων λόγω τησ ςυμμετοχόσ του ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ 

Γνωρύζει ο οικονομικόσ φορϋασ την ύπαρξη τυχόν ςύγκρουςησ ςυμφερόντων λόγω τησ ςυμμετοχόσ του ςτη 
διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ; 

Απϊντηςη: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφϋρετε λεπτομερεύσ πληροφορύεσ 

- 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 

- 

 

Παροχό ςυμβουλών ό εμπλοκό ςτην προετοιμαςύα τησ διαδικαςύασ ςύναψησ τησ ςύμβαςησ 

Έχει παρϊςχει ο οικονομικόσ φορϋασ ό επιχεύρηςη ςυνδεδεμϋνη με αυτόν ςυμβουλϋσ ςτην αναθϋτουςα αρχό 
ό ςτον αναθϋτοντα φορϋα ό ϋχει με ϊλλο τρόπο εμπλακεύ ςτην προετοιμαςύα τησ διαδικαςύασ ςύναψησ τησ 
ςύμβαςησ; 

Απϊντηςη: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφϋρετε λεπτομερεύσ πληροφορύεσ 

- 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 





 

- 

 

Πρόωρη καταγγελύα, αποζημιώςεισ ό ϊλλεσ παρόμοιεσ κυρώςεισ 

Έχει υποςτεύ ο οικονομικόσ φορϋασ πρόωρη καταγγελύα προηγούμενησ δημόςιασ ςύμβαςησ, προηγούμενησ 
ςύμβαςησ με αναθϋτοντα φορϋα ό προηγούμενησ ςύμβαςησ παραχώρηςησ, ό επιβολό αποζημιώςεων ό 
ϊλλων παρόμοιων κυρώςεων ςε ςχϋςη με την εν λόγω προηγούμενη ςύμβαςη; 

Απϊντηςη: 

Ναι / Όχι 

Παρακαλώ αναφϋρετε λεπτομερεύσ πληροφορύεσ 

- 

ε περύπτωςη καταδικησ, ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει λϊβει μϋτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιςτύα 
του παρϊ την ύπαρξη ςχετικού λόγου αποκλειςμού (“αυτοκϊθαρςη”); 

Ναι / Όχι 

Περιγρϊψτε τα μϋτρα που λόφθηκαν 

- 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 

- 

Χευδεύσ δηλώςεισ, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολόσ δικαιολογητικών, απόκτηςη 
εμπιςτευτικών πληροφοριών 

Ο οικονομικόσ φορϋασ επιβεβαιώνει ότι: α) ϋχει κριθεύ ϋνοχοσ ςοβαρών ψευδών δηλώςεων κατϊ την παροχό 
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρύβωςη τησ απουςύασ των λόγων αποκλειςμού ό την 
πλόρωςη των κριτηρύων επιλογόσ, β) ϋχει αποκρύψει τισ πληροφορύεσ αυτϋσ, γ) δεν όταν ςε θϋςη να 
υποβϊλει, χωρύσ καθυςτϋρηςη, τα δικαιολογητικϊ που απαιτούνται από την αναθϋτουςα αρχό ό τον 
αναθϋτοντα φορϋα, και δ) ϋχει επιχειρόςει να επηρεϊςει με αθϋμιτο τρόπο τη διαδικαςύα λόψησ αποφϊςεων 
τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ό του αναθϋτοντα φορϋα, να αποκτόςει εμπιςτευτικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται 
να του αποφϋρουν αθϋμιτο πλεονϋκτημα ςτη διαδικαςύα ςύναψησ ςύμβαςησ ό να παρϊςχει εξ αμελεύασ 
παραπλανητικϋσ πληροφορύεσ που ενδϋχεται να επηρεϊςουν ουςιωδώσ τισ αποφϊςεισ που αφορούν τον 
αποκλειςμό, την επιλογό ό την ανϊθεςη; 

Απϊντηςη: 

Ναι / Όχι 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 

- 

Δ: Ωλλοι λόγοι αποκλειςμού που ενδϋχεται να προβλϋπονται από την εθνικό νομοθεςύα του κρϊτουσ 
μϋλουσ τησ αναθϋτουςασ αρχόσ ό του αναθϋτοντοσ φορϋα 

Αμιγώσ εθνικού λόγοι αποκλειςμού 

Ιςχύουν οι αμιγώσ εθνικού λόγοι αποκλειςμού που ορύζονται ςτη ςχετικό προκόρυξη 

/γνωςτοπούηςη ό ςτα ϋγγραφα τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ; 

Απϊντηςη: 

Ναι / Όχι 

Περιγρϊψτε τα μϋτρα που λόφθηκαν 





 

- 

ε περύπτωςη καταδύκησ, ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει λϊβει μϋτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιςτύα 
του παρϊ την ύπαρξη ςχετικού λόγου αποκλειςμού (“αυτοκϊθαρςη”); 

Ναι / Όχι 

Περιγρϊψτε τα μϋτρα που λόφθηκαν 

- 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 

- 

 

ΜΕΡΟ IV: ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ  

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικόσ φορϋασ πρϋπει να παρϊςχει πληροφορύεσ μόνον όταν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ 
ϋχουν προςδιοριςτεύ από την αναθϋτουςα αρχό ό τον αναθϋτοντα φορϋα ςτη ςχετικό 
προκόρυξη/γνωςτοπούηςη ό ςτα ϋγγραφα τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ που αναφϋρονται ςτην 
προκόρυξη 

/γνωςτοπούηςη. 

Εγγραφό ςτο ςχετικό επαγγελματικό μητρώο 

Ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι εγγεγραμμϋνοσ ςτα ςχετικϊ επαγγελματικϊ μητρώα που τηρούνται ςτο κρϊτοσ 
μϋλοσ εγκατϊςταςόσ του, όπωσ περιγρϊφεται ςτο παρϊρτημα XI τησ οδηγύασ 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικού 
φορεύσ από οριςμϋνα κρϊτη μϋλη μπορεύ να οφεύλουν να ςυμμορφώνονται με ϊλλεσ απαιτόςεισ που 
καθορύζονται ςτο παρϊρτημα αυτό. 

Απϊντηςη: 

Ναι / Όχι 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 

- 

 

Εγγραφό ςτο ςχετικό εμπορικό μητρώο 

Ο οικονομικόσ φορϋασ εύναι εγγεγραμμϋνοσ ςτα ςχετικϊ εμπορικϊ μητρώα που τηρούνται ςτο κρϊτοσ μϋλοσ 
εγκατϊςταςόσ του, όπωσ περιγρϊφεται ςτο παρϊρτημα XI τησ οδηγύασ 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικού φορεύσ από 
οριςμϋνα κρϊτη μϋλη μπορεύ να οφεύλουν να ςυμμορφώνονται με ϊλλεσ απαιτόςεισ που καθορύζονται ςτο 
παρϊρτημα αυτό. 

Απϊντηςη: 

Ναι / Όχι 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 





 

- 

 

Για ςυμβϊςεισ υπηρεςιών: Απαιτεύται ϋγκριςη 

Φρειϊζεται ειδικό ϋγκριςη για να μπορεύ o οικονομικόσ φορϋασ να παρϊςχει τισ ςχετικϋσ υπηρεςύεσ ςτη χώρα 
εγκατϊςταςόσ του; 

Απϊντηςη: 

Ναι / Όχι 

Περιγρϊψτε τα μϋτρα που λόφθηκαν 

- 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 

- 

 

Για ςυμβϊςεισ υπηρεςιών: Απαιτεύται ιδιότητα μϋλουσ 

Φρειϊζεται να εύναι ο οικονομικόσ φορϋασ μϋλοσ ςυγκεκριμϋνου οργανιςμού για να μπορεύ να παρϊςχει τισ 
ςχετικϋσ υπηρεςύεσ ςτη χώρα εγκατϊςταςόσ του; 

Απϊντηςη: 

Ναι / Όχι 

Περιγρϊψτε τα μϋτρα που λόφθηκαν 

- 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 

- 

 

Γ: ΣΕΦΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΙΚΑΝΟΣΗΣΑ 

Ο οικονομικόσ φορϋασ πρϋπει να παρϊςχει πληροφορύεσ μόνον όταν τα ςχετικϊ κριτόρια επιλογόσ 
ϋχουν προςδιοριςτεύ από την αναθϋτουςα αρχό ό τον αναθϋτοντα φορϋα ςτη ςχετικό 
προκόρυξη/γνωςτοπούηςη ό ςτα ϋγγραφα τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ που αναφϋρονται ςτην 
προκόρυξη 

/γνωςτοπούηςη. 

Για τισ ςυμβϊςεισ ϋργων: εκτϋλεςη ϋργων του εύδουσ που ϋχει προςδιοριςτεύ 

Μόνο για τισ δημόςιεσ ςυμβϊςεισ ϋργων: Κατϊ τη διϊρκεια τησ περιόδου αναφορϊσ, ο οικονομικόσ φορϋασ 
ϋχει εκτελϋςει τα ακόλουθα ϋργα του εύδουσ που ϋχει προςδιοριςτεύ. Οι αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να 
ζητούν ϋωσ πϋντε ϋτη και να επιτρϋπουν την τεκμηρύωςη πεύρασ που υπερβαύνει τα πϋντε ϋτη. 

Περιγραφό 

- 

Ποςό 

 

Ημερομηνύα Ϊναρξησ - Ημερομηνύα Λόξησ 

.. - .. 

Αποδϋκτεσ 





 

- 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 

- 

Για τισ ςυμβϊςεισ υπηρεςιών: παροχό υπηρεςιών εύδουσ που ϋχει προςδιοριςτεύ 

Μόνο για δημόςιεσ ςυμβϊςεισ υπηρεςιών: Κατϊ τη διϊρκεια τησ περιόδου αναφορϊσ, ο οικονομικόσ φορϋασ 
ϋχει παρϊςχει τισ ακόλουθεσ κυριότερεσ υπηρεςύεσ του εύδουσ που ϋχει προςδιοριςτεύ: Κατϊ τη ςύνταξη του 
ςχετικού καταλόγου αναφϋρετε τα ποςϊ, τισ ημερομηνύεσ και τουσ δημόςιουσ ό ιδιωτικούσ παραλόπτεσ. Οι 
αναθϋτουςεσ αρχϋσ μπορούν να ζητούν ϋωσ τρύα ϋτη και να επιτρϋπουν την τεκμηρύωςη πεύρασ που 
υπερβαύνει τα τρύα ϋτη. 

Περιγραφό 

- 

Ποςό 

 

Ημερομηνύα Ϊναρξησ - Ημερομηνύα Λόξησ 

.. - .. 

Αποδϋκτεσ 

- 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 

- 

 

Σεχνικό προςωπικό ό τεχνικϋσ υπηρεςύεσ για τον ϋλεγχο τησ ποιότητασ Ο οικονομικόσ φορϋασ μπορεύ να 
χρηςιμοποιόςει το ακόλουθο τεχνικό 

προςωπικό ό τισ ακόλουθεσ τεχνικϋσ υπηρεςύεσ, ιδύωσ τουσ υπεύθυνουσ για τον ϋλεγχο τησ ποιότητασ. Όςον 
αφορϊ το τεχνικό προςωπικό ό τισ τεχνικϋσ υπηρεςύεσ που δεν ανόκουν ϊμεςα ςτην επιχεύρηςη του 
οικονομικού φορϋα, αλλϊ ςτων οπούων τισ ικανότητεσ ςτηρύζεται ο οικονομικόσ φορϋασ, όπωσ καθορύζεται 
ςτο μϋροσ II, ενότητα Γ, πρϋπει να ςυμπληρώνονται χωριςτϊ ϋντυπα ΕΕΕ/ΣΕΤΔ. 

Παρακαλώ περιγρϊψτε 

- 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 

- 

Σεχνικόσ εξοπλιςμόσ και μϋτρα για την εξαςφϊλιςη τησ ποιότητασ 

Ο οικονομικόσ φορϋασ χρηςιμοποιεύ τον ακόλουθο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβϊνει τα ακόλουθα μϋτρα για 
την εξαςφϊλιςη τησ ποιότητασ: 

Παρακαλώ περιγρϊψτε 





 

- 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 

- 

 

Μϋςα μελϋτησ και ϋρευνασ 

Ο οικονομικόσ φορϋασ διαθϋτει τα ακόλουθα μϋςα μελϋτησ και ϋρευνασ: Παρακαλώ περιγρϊψτε 

- 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 

- 

 

Σύτλοι ςπουδών και επαγγελματικών προςόντων 

Οι ακόλουθοι τύτλοι ςπουδών και επαγγελματικών προςόντων κατϋχονται από: α) τον ύδιο τον πϊροχο 
υπηρεςιών ό τον εργολϊβο, και/ό (ανϊλογα με τισ απαιτόςεισ που ορύζονται ςτη ςχετικό 
προκόρυξη/γνωςτοπούηςη ό ςτα ϋγγραφα τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ) β) τα διευθυντικϊ ςτελϋχη 
του: 

Παρακαλώ περιγρϊψτε 

- 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 

- 

 

Μϋτρα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ 

Ο οικονομικόσ φορϋασ θα μπορεύ να εφαρμόζει τα ακόλουθα μϋτρα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ κατϊ την 
εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ: 

Παρακαλώ περιγρϊψτε 

- 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 

- 

 





 

Μηχανόματα, εγκαταςτϊςεισ και τεχνικόσ εξοπλιςμόσ 

Ο οικονομικόσ φορϋασ θα ϋχει ςτη διϊθεςό του τα ακόλουθα μηχανόματα, εγκαταςτϊςεισ και τεχνικό 
εξοπλιςμό για την εκτϋλεςη τησ ςύμβαςησ: 

Παρακαλώ περιγρϊψτε 

- 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 

- 

 

Αποδοχό ελϋγχων 

Για ςύνθετα προώόντα ό υπηρεςύεσ που θα παραςχεθούν ό, κατ’ εξαύρεςη, για προώόντα ό υπηρεςύεσ που 
πρϋπει να ανταποκρύνονται ςε κϊποιον ιδιαύτερο ςκοπό: Ο οικονομικόσ φορϋασ θα επιτρϋπει τη διενϋργεια 
ελϋγχων όςον αφορϊ το παραγωγικό δυναμικό ό τισ τεχνικϋσ ικανότητεσ του οικονομικού φορϋα και, εφόςον 
κρύνεται αναγκαύο, όςον αφορϊ τα μϋςα μελϋτησ και ϋρευνασ που αυτόσ διαθϋτει καθώσ και τα μϋτρα που 
λαμβϊνει για τον ϋλεγχο τησ ποιότητασ; Ο ϋλεγχοσ πρόκειται να διενεργεύται από την αναθϋτουςα αρχό ό, 
εφόςον αυτό ςυγκατατεθεύ, εξ ονόματόσ τησ από αρμόδιο επύςημο οργανιςμό τησ χώρασ όπου εύναι 
εγκατεςτημϋνοσ ο προμηθευτόσ ό ο πϊροχοσ υπηρεςιών. 

Ναι / Όχι 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 

- 

 

Ποςοςτό υπεργολαβύασ 

Ο οικονομικόσ φορϋασ προτύθεται, ενδεχομϋνωσ, να αναθϋςει ςε τρύτουσ υπό μορφό υπεργολαβύασ το 
ακόλουθο μϋροσ (δηλαδό ποςοςτό) τησ ςύμβαςησ. 

Επιςημαύνεται ότι εϊν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει αποφαςύςει να αναθϋςει μϋροσ τησ ςύμβαςησ ςε τρύτουσ 
υπό μορφό υπεργολαβύασ και ςτηρύζεται ςτισ ικανότητεσ του υπεργολϊβου για την εκτϋλεςη του εν λόγω 
μϋρουσ, τότε θα πρϋπει να ςυμπληρωθεύ χωριςτό ΕΕΕ για τουσ ςχετικούσ υπεργολϊβουσ, βλϋπε μϋροσ II, 
ενότητα Γ ανωτϋρω. 

Προςδιορύςτε 

- 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 

- 

 

Δ: υςτόματα διαςφϊλιςησ ποιότητασ και πρότυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ 





 

Ο οικονομικόσ φορϋασ πρϋπει να παρϊςχει πληροφορύεσ μόνον όταν τα ςυςτόματα διαςφϊλιςησ 
ποιότητασ και/ό τα πρότυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ ϋχουν ζητηθεύ από την αναθϋτουςα αρχό ό 
τον αναθϋτοντα φορϋα ςτη ςχετικό προκόρυξη/γνωςτοπούηςη ό ςτα ϋγγραφα τη διαδικαςύασ 
ςύναψησ ςύμβαςησ που αναφϋρονται ςτην προκόρυξη/γνωςτοπούηςη. 

Πιςτοποιητικϊ από ανεξϊρτητουσ οργανιςμούσ ςχετικϊ με πρότυπα διαςφϊλιςησ ποιότητασ 

Θα εύναι ςε θϋςη ο οικονομικόσ φορϋασ να προςκομύςει πιςτοποιητικϊ που ϋχουν εκδοθεύ από ανεξϊρτητουσ 
οργανιςμούσ που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικόσ φορϋασ ςυμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα 
διαςφϊλιςησ ποιότητασ, ςυμπεριλαμβανομϋνησ τησ προςβαςιμότητασ για ϊτομα με ειδικϋσ ανϊγκεσ; 

Απϊντηςη: 

Ναι / Όχι 

εξηγόςτε τουσ λόγουσ και διευκρινύςτε ποια ϊλλα αποδεικτικϊ μϋςα μπορούν να προςκομιςτούν όςον 
αφορϊ το ςύςτημα διαςφϊλιςησ ποιότητασ: 

- 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 

- 

 

Πιςτοποιητικϊ από ανεξϊρτητουσ οργανιςμούσ ςχετικϊ με ςυςτόματα ό πρότυπα περιβαλλοντικόσ 
διαχεύριςησ 

Θα εύναι ςε θϋςη ο οικονομικόσ φορϋασ να προςκομύςει πιςτοποιητικϊ που ϋχουν εκδοθεύ από ανεξϊρτητουσ 
οργανιςμούσ που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικόσ φορϋασ ςυμμορφώνεται με τα απαιτούμενα ςυςτόματα ό 
πρότυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ; 

Απϊντηςη: 

Ναι / Όχι 

εξηγόςτε τουσ λόγουσ και διευκρινύςτε ποια ϊλλα αποδεικτικϊ μϋςα μπορούν΄να προςκομιςτούν όςον 
αφορϊ τα ςυςτόματα ό πρότυπα περιβαλλοντικόσ διαχεύριςησ: 

- 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 

- 

 

ΛΗΞΗ 

ΜΕΡΟ V: ΠΕΡΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜΟΤ ΣΨΝ ΠΛΗΡΟΤΝΣΨΝ ΣΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΧΗΥΙΨΝ 

Ο οικονομικόσ φορϋασ πρϋπει να παρϊςχει πληροφορύεσ μόνον όταν η αναθϋτουςα αρχό ό ο αναθϋτων 
φορϋασ ϋχει προςδιορύςει αντικειμενικϊ και χωρύσ διακρύςεισ κριτόρια ό κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτούν για τον περιοριςμό του αριθμού των υποψηφύων που θα προςκληθούν να υποβϊλουν 
προςφορϊ ό να ςυμμετϊςχουν ςτον διϊλογο. Οι πληροφορύεσ αυτϋσ, οι οπούεσ μπορούν να ςυνοδεύονται από 
απαιτόςεισ όςον αφορϊ τα πιςτοποιητικϊ (ό το εύδοσ τουσ) ό τισ μορφϋσ αποδεικτικών εγγρϊφων,εφόςον 
ςυντρϋχει περύπτωςη, που θα πρϋπει να προςκομιςτούν, ορύζονται ςτη ςχετικό προκόρυξη ό ςτα ϋγγραφα 
τησ προμόθειασ που αναφϋρονται ςτην προκόρυξη. Για κλειςτϋσ διαδικαςύεσ, ανταγωνιςτικϋσ διαδικαςύεσ με 
διαπραγμϊτευςη, διαδικαςύεσ ανταγωνιςτικού διαλόγου και ςυμπρϊξεισ καινοτομύασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορϋασ δηλώνει ότι: 





 

Περιοριςμόσ του αριθμού των (προ)επιλεγμϋνων υποψηφύων 

Πληρού τα εφαρμοςτϋα αντικειμενικϊ και χωρύσ διακρύςεισ κριτόρια ό τουσ κανόνεσ, ώςτε να περιορύζεται ο 
αριθμόσ των υποψηφύων με τον ακόλουθο τρόπο: ε περύπτωςη που απαιτούνται οριςμϋνα πιςτοποιητικϊ ό 
ϊλλεσ μορφϋσ αποδεικτικών εγγρϊφων, να αναφϋρετε για κϊθε ϋνα αν ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει τα 
απαιτούμενα ϋγγραφα: 

Απϊντηςη: 

Ναι / Όχι 

Περιγρϊψτε τα μϋτρα που λόφθηκαν 

- 

Εϊν η ςχετικό τεκμηρύωςη διατύθεται ηλεκτρονικϊ, αναφϋρετε: Ναι / Όχι 

Διαδικτυακό Διεύθυνςη 

- 

Επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων 

- 

Αρχό ό Υορϋασ ϋκδοςησ 

- 

ΜΕΡΟ VΙ: ΣΕΛΙΚΕ ΔΗΛΨΕΙ 

Ο κϊτωθι υπογεγραμμϋνοσ, δηλώνω επιςόμωσ ότι τα ςτοιχεύα που ϋχω αναφϋρει ςύμφωνα με τα μϋρη II ϋωσ 
V ανωτϋρω εύναι ακριβό και ορθϊ και ότι ϋχω πλόρη επύγνωςη των ςυνεπειών ςε περύπτωςη ςοβαρών 
ψευδών δηλώςεων. 

 

Ο κϊτωθι υπογεγραμμϋνοσ, δηλώνω επιςόμωσ ότι εύμαι ςε θϋςη, κατόπιν αιτόματοσ και χωρύσ καθυςτϋρηςη, 
να προςκομύςω τα πιςτοποιητικϊ και τισ λοιπϋσ μορφϋσ αποδεικτικών εγγρϊφων που αναφϋρονται, εκτόσ 
εϊν: 

 

α) Η αναθϋτουςα αρχό ό ο αναθϋτων φορϋασ ϋχει τη δυνατότητα να λϊβει τα ςχετικϊ δικαιολογητικϊ 
απευθεύασ με πρόςβαςη ςε εθνικό βϊςη δεδομϋνων ςε οποιοδόποτε κρϊτοσ μϋλοσ αυτό διατύθεται δωρεϊν 
[υπό την προώπόθεςη ότι ο οικονομικόσ φορϋασ ϋχει παρϊςχει τισ απαραύτητεσ πληροφορύεσ (διαδικτυακό 
διεύθυνςη, αρχό ό φορϋα ϋκδοςησ, επακριβό ςτοιχεύα αναφορϊσ των εγγρϊφων) που παρϋχουν τη 
δυνατότητα ςτην αναθϋτουςα αρχό ό ςτον αναθϋτοντα φορϋα να το πρϊξει] ό 

 

β) Από τισ 18 Οκτωβρύου 2018 το αργότερο (ανϊλογα με την εθνικό εφαρμογό του ϊρθρου 59 παρϊγραφοσ 5 
δεύτερο εδϊφιο τησ οδηγύασ 2014/24/ΕΕ), η αναθϋτουςα αρχό ό ο αναθϋτων φορϋασ ϋχουν όδη ςτην κατοχό 
τουσ τα ςχετικϊ ϋγγραφα. 

 

Ο κϊτωθι υπογεγραμμϋνοσ δύδω επιςόμωσ τη ςυγκατϊθεςό μου ςτην αναθϋτουςα αρχό ό τον αναθϋτοντα 
φορϋα, όπωσ καθορύζεται ςτο Μϋροσ Ι, ενότητα Α, προκειμϋνου να αποκτόςει πρόςβαςη ςε δικαιολογητικϊ 
των πληροφοριών που ϋχουν υποβληθεύ ςτο Μϋροσ ΙΙΙ και το Μϋροσ IV του παρόντοσ Ευρωπαώκού Ενιαύου 
Εγγρϊφου ύμβαςησ για τουσ ςκοπούσ τησ διαδικαςύασ ςύναψησ ςύμβαςησ, όπωσ καθορύζεται ςτο Μϋροσ Ι. 

 

Ημερομηνύα, τόποσ και, όπου ζητεύται ό απαιτεύται, υπογραφό(-ϋσ): Ημερομηνύα 

Σόποσ Τπογραφό 
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Ε.Π. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 

 

Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλϊδασ και τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ 
 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – Τπόδειγμα Οικονομικόσ Προςφορϊσ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

 
ΠΡΟ: Υορϋα Διαχεύριςησ Τγροτόπων Κοτυχύου τροφυλιϊσ & Κυπαριςςιακού Κόλπου 

Θϋμα: ΠΑΡΟΦΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ 
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΦΟΤ ΠΑΡΟΦΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ 1: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 
35 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΚΑΙ 15 ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΤΠΟΔΟΦΗ ΣΗΝ ΠΕΡΙΟΦΗ ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ 
ΥΔΤΚ&ΚΚ» ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΡΑΗ Δ2 & ΓΙΑ ΣΟ ΣΜΗΜΑ 2: «ΗΜΑΝΗ 
ΤΥΙΣΑΜΕΝΩΝ ΜΟΝΟΠΑΣΙΩΝ (ΠΕΖΟΠΟΡΙΚΩΝ & ΠΟΔΗΛΑΣΙΚΩΝ) ME ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ QR CODES 
ΣΙ ΠΙΝΑΚΙΔΕ ΣΩΝ ΜΟΝΟΠΑΣΙΩΝ»  ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΔΡΑΗ Δ8 ΣΟΤ ΤΠΟΕΡΓΟΤ 1 
ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΠΡΑΞΗ «ΔΡΑΕΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΕΡΙΟΦΩΝ 
ΕΤΘΤΝΗ ΣΟΤ ΥΟΡΕΑ ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΓΡΟΣΟΠΩΝ ΚΟΣΤΦΙΟΤ ΣΡΟΥΤΛΙΑ & ΚΤΠΑΡΙΙΑΚΟΤ 
ΚΟΛΠΟΤ» ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ ΟΠ (MIS) 5075842 

τοιχεύα προςφϋροντα 

Επωνυμύα: 

Διεύθυνςη: Αριθμόσ: 

Πόλη: Σ.Κ.: 

ΔΟΤ:  ΑΥΜ: 

Σηλϋφωνο: Υαξ: 

Email:  
 

Σύτλοσ 

ϋργου:   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΦΩΡΙ Υ.Π.Α.: ……………………….. € 

Υ.Π.Α.24%: ……………………….. € 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ ΜΕ Υ.Π.Α.24%: ……………………….. € 

 

Ο χρόνοσ ιςχύοσ τησ προςφορϊσ εύναι: …………………………. 
 

 
          Ημερομηνύα:……….. 

                                                                                                               Ο Προςφϋρων 
 
 

                      Τπογραφό 
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Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλϊδασ και τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ 
 

 
 

 
ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τποδεύγματα Εγγυητικών Επιςτολών  

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 
 
Ονομαςύα Σρϊπεζασ…………………. 
Κατϊςτημα………………………… 
(Δ/νςη οδϐσ-αριθμϐσ ΣΚ fax)                                                  Ημερομηνύα ϋκδοςησ……………… 
                                                                                                             Ευρώ………………………………..   
 
 

Προσ 

Υορϋα Διαχεύριςησ Τγροτόπων Κοτυχύου τροφυλιϊσ & Κυπαριςςιακού Κόλπου 

…………………………………………………………. 

 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΑΡ ...........ΕΤΡΨ………….. 

Ϊχουμε την τιμό να ςασ γνωρύςουμε ϐτι εγγυώμεθα δια τησ παροϑςασ εγγυητικόσ επιςτολόσ ανϋκκλητα 
και ανεπιφϑλακτα, παραιτοϑμενοι του δικαιώματοσ τησ διαιρϋςεωσ και διζόςεωσ μϋχρι του ποςοϑ των 
ΕΤΡΨ………………………..(και ολογρϊφωσ),                  ςτο οπούο και μϐνο περιορύζεται η υποχρϋωςη μασ, 
υπϋρ τησ Εταιρεύασ …………………………………………. για την καλό εκτϋλεςη απϐ αυτόν των ϐρων τησ με 
αριθμϐ ςϑμβαςησ, που υπϋγραψε μαζύ ςασ για τη προμόθεια ......................................................... (αρ. 
διακ/ξησ /2021) προσ κϊλυψη αναγκών του ................... και το οπούο ποςϐν καλϑπτει το 5% επύ τησ 
εκτιμώμενησ αξύασ τησ ςϑμβαςησ, ό του τμόματοσ αυτόσ, χωρύσ να ςυμπεριλαμβϊνονται τα δικαιώματα 
προαύρεςησ. 

To παραπϊνω ποςϐ τηροϑμε ςτη διϊθεςό ςασ και θα καταβληθεύ με μϐνη τη δόλωςό ςασ ολικϊ ό 
μερικϊ χωρύσ καμύα απϐ μϋροσ μασ αντύρρηςη ό ϋνςταςη και χωρύσ να ερευνηθεύ το βϊςιμο ό μη τησ 
απαύτηςησ μϋςα ςε πϋντε (5) ημϋρεσ απϐ απλό ϋγγραφη ειδοπούηςό ςασ. 

ε περύπτωςη κατϊπτωςησ τησ εγγϑηςησ το ποςϐ τησ κατϊπτωςησ υπϐκειται ςτο εκϊςτοτε ιςχϑον 
τϋλοσ χαρτοςόμου. 

Η παροϑςα εγγϑηςό μασ αφορϊ μϐνο την παραπϊνω αιτύα και ιςχϑει μϋχρι την επιςτροφό τησ ς' εμϊσ, 
οπϐτε γύνεται αυτοδύκαια ϊκυρη και δεν ϋχει απϋναντύ μασ καμιϊ ιςχϑ. 

Βεβαιώνεται υπεϑθυνα ϐτι το ποςϐ των εγγυητικών μασ επιςτολών που  ϋχουν δοθεύ ςτο Δημϐςιο και 
ΝΠΔΔ, ςυνυπολογύζοντασ και το ποςϐ τησ παροϑςασ, δεν υπερβαύνει το ϐριο των εγγυόςεων που ϋχει 
καθοριςθεύ απϐ το Τπουργεύο Οικονομικών για την Σρϊπεζϊ μασ. 
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Περιφερειακόσ Ανϊπτυξησ 

ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ  
ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 

 
Ε.Π. ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2014-2020 

 

Με τη ςυγχρηματοδότηςη τησ Ελλϊδασ και τησ Ευρωπαώκόσ Ένωςησ 
 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII – Ενημϋρωςη για την προςταςύα προςωπικών δεδομϋνων 

Η Αναθϋτουςα Αρχό ενημερώνει υπϐ την ιδιϐτητϊ τησ ωσ υπεϑθυνησ επεξεργαςύασ το φυςικϐ πρϐςωπο 

που υπογρϊφει την προςφορϊ ωσ Προςφϋρων ό ωσ Νϐμιμοσ Εκπρϐςωποσ Προςφϋροντοσ, ϐτι το ύδιο ό 

και τρύτοι, κατ’ εντολό και για λογαριαςμϐ του, θα επεξεργϊζονται τα ακϐλουθα δεδομϋνα ωσ εξόσ: 

Ι. Αντικεύμενο επεξεργαςύασ εύναι τα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα που περιϋχονται ςτουσ 

φακϋλουσ τησ προςφορϊσ και τα αποδεικτικϊ μϋςα τα οπούα υποβϊλλονται ςτην Αναθϋτουςα Αρχό, ςτο 

πλαύςιο του παρϐντοσ Διαγωνιςμοϑ, απϐ το φυςικϐ πρϐςωπο το οπούο εύναι το ύδιο Προςφϋρων ό 

Νϐμιμοσ Εκπρϐςωποσ Προςφϋροντοσ. 

ΙΙ. κοπϐσ τησ επεξεργαςύασ εύναι η αξιολϐγηςη του Υακϋλου Προςφορϊσ, η ανϊθεςη τησ ϑμβαςησ, η 

προϊςπιςη των δικαιωμϊτων τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ, η εκπλόρωςη των εκ του νϐμου υποχρεώςεων 

τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ και η εν γϋνει αςφϊλεια και προςταςύα των ςυναλλαγών. Σα δεδομϋνα 

ταυτοπροςωπύασ και επικοινωνύασ θα χρηςιμοποιηθοϑν απϐ την Αναθϋτουςα Αρχό και για την 

ενημϋρωςη των Προςφερϐντων ςχετικϊ με την αξιολϐγηςη των προςφορών. 

ΙΙΙ. Αποδϋκτεσ των ανωτϋρω (υπϐ Α) δεδομϋνων ςτουσ οπούουσ κοινοποιοϑνται εύναι:  

(α) Υορεύσ ςτουσ οπούουσ η Αναθϋτουςα Αρχό αναθϋτει την εκτϋλεςη ςυγκεκριμϋνων ενεργειών για 

λογαριαςμϐ τησ, δηλαδό οι ϑμβουλοι, τα υπηρεςιακϊ ςτελϋχη, μϋλη Επιτροπών Αξιολϐγηςησ, 

Φειριςτϋσ του Ηλεκτρονικοϑ Διαγωνιςμοϑ και λοιπού εν γϋνει προςτηθϋντεσ τησ, υπϐ τον ϐρο τησ 

τόρηςησ ςε κϊθε περύπτωςη του απορρότου. 

(β) Σο Δημϐςιο, ϊλλοι δημϐςιοι φορεύσ ό δικαςτικϋσ αρχϋσ ό ϊλλεσ αρχϋσ ό δικαιοδοτικϊ ϐργανα, ςτο 

πλαύςιο των αρμοδιοτότων τουσ. 

(γ) Ϊτεροι ςυμμετϋχοντεσ ςτο Διαγωνιςμϐ, ςτο πλαύςιο τησ αρχόσ τησ διαφϊνειασ και του δικαιώματοσ 

προδικαςτικόσ και δικαςτικόσ προςταςύασ των ςυμμετεχϐντων ςτο Διαγωνιςμϐ, ςϑμφωνα με το νϐμο. 

IV. Σα δεδομϋνα θα τηροϑνται για χρονικϐ διϊςτημα για χρονικϐ διϊςτημα ύςο με τη διϊρκεια τησ 

εκτϋλεςησ τησ ςϑμβαςησ, και μετϊ τη λόξη αυτόσ για χρονικϐ διϊςτημα πϋντε ετών, για μελλοντικοϑσ 

φορολογικοϑσ-δημοςιονομικοϑσ ό ελϋγχουσ χρηματοδοτών ό ϊλλουσ προβλεπϐμενουσ ελϋγχουσ απϐ 

την κεύμενη νομοθεςύα, εκτϐσ εϊν η νομοθεςύα προβλϋπει διαφορετικό περύοδο διατόρηςησ. ε 

περύπτωςη εκκρεμοδικύασ αναφορικϊ με δημϐςια ςϑμβαςη τα δεδομϋνα τηροϑνται μϋχρι το πϋρασ τησ 

εκκρεμοδικύασ. Μετϊ τη λόξη των ανωτϋρω περιϐδων, τα προςωπικϊ δεδομϋνα θα καταςτρϋφονται. 

V. Σο φυςικϐ πρϐςωπο που εύναι εύτε Προςφϋρων εύτε Νϐμιμοσ Εκπρϐςωποσ του Προςφϋροντοσ, 

μπορεύ να αςκεύ κϊθε νϐμιμο δικαύωμϊ του ςχετικϊ με τα δεδομϋνα προςωπικοϑ χαρακτόρα που το 

αφοροϑν, απευθυνϐμενο ςτον υπεϑθυνο προςταςύασ προςωπικών δεδομϋνων τησ Αναθϋτουςασ Αρχόσ. 

VI. H Αναθϋτουςα Αρχό ϋχει υποχρϋωςη να λαμβϊνει κϊθε εϑλογο μϋτρο για τη διαςφϊλιςη του 

απϐρρητου και τησ αςφϊλειασ τησ επεξεργαςύασ των δεδομϋνων και τησ προςταςύασ τουσ απϐ τυχαύα ό 

αθϋμιτη καταςτροφό, τυχαύα απώλεια, αλλούωςη, απαγορευμϋνη διϊδοςη ό πρϐςβαςη απϐ 

οποιονδόποτε και κϊθε ϊλλησ μορφό αθϋμιτη επεξεργαςύα. 




