
 
Αξηζκ. Απόθαζεο 116/2022              ΑΠΟΠΑΜΑ 
       Σεο κε αξηζκ. 8/09-03-2022 

    Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο  
                                                Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο 

       Γήκνπ Γίνπ-Οιύκπνπ  
 
 
ΘΔΜΑ: «Έγθξηζε ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ δηαγωληζκνύ κε ηίηιν 
«Πξνκήζεηα δηαθόξωλ πιηθώλ άξδεπζεο -ύδξεπζεο –απνρέηεπζεο θαη 
ειεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ αληιηνζηαζίωλ γηα ηελ Γ.Δ. Γίνπ έηνπο 2022ζπλνιηθνύ 
πξνϋπνινγηζκνύ #264.665,71€# επξώ κε (Φ.Π.Α. 24%), θαηαξηηζκόο ηωλ όξωλ ηνπ  
ζπλνπηηθνύ δηαγωληζκνύ γηα ηελ αλάζεζή ηεο θαη ζπγθξόηεζε επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ 
δηαγωληζκνύ θαη επηηξνπήο γλωκνδόηεζεο επί ηπρόλ ελζηάζεωλ» 
 
 ην Ληηφρσξν ζήκεξα, 9 Μαξηίνπ 2022 θαη ψξα 08:30 κ.κ. ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ 
Γήκνπ Γίνπ-Οιχκπνπ, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή  ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Γίνπ-
Οιχκπνπ, χζηεξα απφ ηελ αξηζκ. 2968/03-03-2022 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ζηα κέιε, ζχκθσλα 
κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 3852/10.  
 Αθνχ δηαπηζηψζεθε ε λφκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ, βξέζεθαλ 
παξφληα ηα παξαθάησ επηά (7) κέιε:  
    
ΠΑΡΟΝΣΔ                                 ΑΠΟΝΣΔ 
1.- Γεκήηξηνο Παηζηαξίθαο.                              
2 .-Γεκήηξηνο Μπισλέξνο 
3.- Γεψξγηνο Καξαιήο 
4.- Νηθφιανο Λακπνλίθνο 
5.- Οπξαλία Καηζακάθα 
6.- Ησάλλεο Πνχιηνο 
7.-Αζαλάζηνο Καιατηδήο 
 
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηελ θ. Αξεηή Γφηζηνπ. 

 Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 12ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έζεζε ππφςε ησλ Έρνληαο 
ππφςε : 

1.-  Σν άξζξν 209 & 9, Ν. 3463/2006 

2.-  Σνλ Ν. 4412/2016 

3.- Ζ ρξεκαηνδφηεζε ζα γίλεη απφ  απφ ηδίνπο πφξνπο θαη επηρνξήγεζε ηνπ Τπνπξγείνπ 
Δζσηεξηθψλ. Δηδηθφηεξα  
Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε ζα βαξχλεη ηνπο παξαθάησ ΚΑ: 

ΚΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΠΟΟ 

25.6662.0001 
Πξνκήζεηα δηαθφξσλ πιηθψλ άξδεπζεο -
χδξεπζεο -απνρέηεπζεο γηα ηελ Γ.Δ. Γίνπ 

70.000,00€ 
 

25.7135.0001  
Πξνκήζεηα Ζιεθηξνκεραλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ ησλ αξδεπηηθψλ -πδξεπηηθσλ 
γεσηξήζεσλ γηα ηελ Γ.Δ. Γίνπ 

 75.000,00€ 

25.7135.0003  
Πξνκήζεηα Ζιεθηξνκεραλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ ησλ πδξεπηηθσλ γεσηξήζεσλ 
γηα ηελ Γ.Δ. Γίνπ    (Λεηςπδξία) 

130.000,00€ 

4.- Σελ απφθαζε κε αξ. πξση.  2857/2-03-2022 (ΑΓΑΜ 22REQ010134289, ΑΓΑ Χ80ΒΧ9Γ-ΣΛ4) 
γηα ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο/έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2022 ε νπνία 
έιαβε α/α 219 θαηαρψξεζεο  ζην κεηξψν δεζκεχζεσλ/Βηβιίν εγθξίζεσλ & Δληνιψλ Πιεξσκήο 
ηνπ Γήκν Γεκάξρνπ πεξί έγθξηζεο αλάιεςεο δαπαλψλ πνιπεηνχο ππνρξέσζεο θαη δέζκεπζε 
πηζηψζεσλ. 

5.-Σελ ππ΄αξ. 7/2022 κειέηε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο 
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6.-Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ.1.ε ηνπ Ν.3852/2010 ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή «…θαηαξηίδεη ηνπο φξνπο, ζπληάζζεη ηε δηαθήξπμε, ….. Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ 
δεκνπξαζηψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ κπνξεί λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο, απφ κέιε ηεο, 
δεκνηηθνχο ή δεκφζηνπο ππαιιήινπο ή εηδηθνχο επηζηήκνλεο». 
 
7.-Σηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ δηαγσληζκνχ 
κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα δηαθόξωλ πιηθώλ άξδεπζεο -ύδξεπζεο –απνρέηεπζεο θαη 
ειεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ αληιηνζηαζίωλ γηα ηελ Γ.Δ. Γίνπ έηνπο 2022ζπλνιηθνύ 
πξνϋπνινγηζκνύ #264.665,71€# επξώ κε (Φ.Π.Α. 24%) 
 
8.- Σελ 115/2022 απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ε ππ΄αξ. 7/2022 
κειέηε θαη ε δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ ηεο πξνκήζεηαο κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ   27 
ηνπ λ. 4412/16 γηα ηελ αλάζεζε κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα δηαθόξωλ πιηθώλ άξδεπζεο -ύδξεπζεο –
απνρέηεπζεο θαη ειεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ αληιηνζηαζίωλ γηα ηελ Γ.Δ. Γίνπ 
έηνπο 2022ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ #264.665,71€# επξώ κε (Φ.Π.Α. 24%) 
 

Παξαθαινχκε λα πξνβείηε: α) ζηελ έγθξηζε ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο πξνκήζεηαο ηνπ 
ζέκαηνο, β) ζηνλ θαηαξηηζκφ ησλ φξσλ ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ  γ) ζηε ζπγθξφηεζε ηεο 
επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο επηηξνπήο γλσκνδφηεζεο επί ηπρφλ ελζηάζεσλ. 

Δηδηθά γηα ηε ζπγθξφηεζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο επηηξνπήο 
γλσκνδφηεζεο επί ηπρφλ ελζηάζεσλ, εηζεγνχκαζηε ηα εμήο: 

Δπηηξνπή δηελέξγεηαο δηαγωληζκνύ. 
Ζ ελ ιφγσ επηηξνπή ζα είλαη 3κειήο, απνηεινχκελε απφ ηνπο παξαθάησ ππαιιήινπο: 
 

ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ 

Α/Α Δπψλπκν Όλνκα Ηδηφηεηα 

1. Υνλδξφπνπινο Νηθφιανο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ,  
σο πξφεδξνο 

2. Γεσξγαληάο Θεφδσξνο ΓΔ Γηνηθεηηθνχ  

3. Βαξλάο Κιεάλζεο ΓΔ Σερληηψλ-Τδξαπιηθψλ 

ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ  

Α/Α Δπψλπκν Όλνκα Ηδηφηεηα 

1. Καιατηδήο Νηθφιανο ΓΔ Σερληηψλ Τδξαπιηθψλ 

2. Φνχληνπ Φσηεηλή ΣΔ Ννζειεπηηθήο 

3. Ρίδνο Αζαλάζηνο ΓΔ Γηνηθεηηθνχ  

 
Σν πξψην κέινο απφ ηα ηαθηηθά κέιε νξίδεηαη πξφεδξνο. Σν δεχηεξν κέινο απφ ηα ηαθηηθά κέιε 
νξίδεηαη γξακκαηέαο. 
Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ζα αλαπιεξψλνπλ κε ηε ζεηξά πνπ νξίδνληαη νπνηνδήπνηε απφ ηα 
ηαθηηθά κέιε πνπ απνπζηάδνπλ ή θσιχνληαη. 

Οη αξκνδηφηεηεο ηεο επηηξνπήο θαζνξίδνληαη σο εμήο: απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ πνπ ζα 
θαηαηεζνχλ, ν έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ, εηζήγεζε γηα: 
ηπρφλ απνθιεηζκφ ησλ πξνζθεξφλησλ απφ ηε δηαδηθαζία, ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ, ηελ 
θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.  

Δπίζεο, ε επηηξνπή ζα γλσκνδνηεί γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ.11.α ηνπ Ν.4412/2016. Σέινο, ζα γλσκνδνηεί επί ηπρφλ 
παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη θάζε άιιεο ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο.  
 
Δπηηξνπή γλωκνδόηεζεο επί (ηπρόλ) ελζηάζεωλ 
Ζ ελ ιφγσ επηηξνπή ζα είλαη 3κειήο, απνηεινχκελε απφ ηνπο παξαθάησ ππαιιήινπο: 
 
 

ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ 
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Α/Α Δπψλπκν Όλνκα Ηδηφηεηα 

1. Πνπξπνπηίδνπ Γφκλα ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ, 
σο πξφεδξνο 

2. Κνπθιήο Μηραήι ΓΔ Γηνηθεηηθνχ 

3. Μφρια Οπξαλία ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ 

ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ  

Α/Α Δπψλπκν Όλνκα Ηδηφηεηα 

1. Καδαθιάξε  Γήκεηξα ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ 

2. Κνζθίδνπ Μαξίλα ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ 

3. Μπαηδηθψζηαο Γεκήηξηνο ΓΔ Γηνηθεηηθνχ 

 
Σν πξψην κέινο απφ ηα ηαθηηθά κέιε νξίδεηαη πξφεδξνο. Σν δεχηεξν κέινο απφ ηα ηαθηηθά κέιε 
νξίδεηαη γξακκαηέαο. 
Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ζα αλαπιεξψλνπλ κε ηε ζεηξά πνπ νξίδνληαη νπνηνδήπνηε απφ ηα 
ηαθηηθά κέιε πνπ απνπζηάδνπλ ή θσιχνληαη. 
Ζ αξκνδηφηεηά ηεο είλαη ε γλσκνδφηεζε επί ηπρφλ ελζηάζεσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ. 

Ακθφηεξεο νη επηηξνπέο ζα ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ ηξφπν πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξ.2 ηνπ 
άξζξνπ 221 ηνπ Νφκνπ, δειαδή: Καηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο ηα φξγαλα απηά 
εθδίδνπλ γλψκε κεηά απφ ςεθνθνξία επί ησλ επηθξαηέζηεξσλ πξνηάζεσλ. Ζ γλψκε ηνπ νξγάλνπ 
είλαη ε πξφηαζε πνπ ζπγθεληξψλεη ηελ πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ. Γελ επηηξέπεηαη ε γλψκε ησλ 
νξγάλσλ απηψλ λα πξνθχπηεη απφ ην κέζν φξν ησλ πξνηάζεσλ. 

 
Καηφπηλ ησλ παξαπάλσ ε πξφεδξνο θάιεζε ην ζψκα λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.  
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε: 
 -ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72  ηνπ Ν.3852/2010 
-ηηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.80/2016 
-ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 4412/2016 
-ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, φπσο ηζρχεη 
-ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008 
-ηελ ππ’ αξηζκ. 219/2022 ΑΑΤ 
-ηελ ππ΄αξηζκ. 115/2022 απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 
-ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ 
-ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε 

Απνθαζίδεη  νκόθωλα 
 

1.- Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ δηαγσληζκνχ κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα 
δηαθόξωλ πιηθώλ άξδεπζεο -ύδξεπζεο –απνρέηεπζεο θαη ειεθηξνκεραλνινγηθνύ 
εμνπιηζκνύ αληιηνζηαζίωλ γηα ηελ Γ.Δ. Γίνπ έηνπο 2022ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 
#264.665,71€# επξώ κε (Φ.Π.Α. 24%), ζχκθσλα κε ηελ 7/2022 κειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο 
ηνπ Γήκνπ . 
2.- Καηαξηίδεη ηνπο φξνπο ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ αλάζεζε 
κε ηίηιν «Πξνκήζεηα δηαθόξωλ πιηθώλ άξδεπζεο -ύδξεπζεο –απνρέηεπζεο θαη 
ειεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ αληιηνζηαζίωλ γηα ηελ Γ.Δ. Γίνπ έηνπο 2022ζπλνιηθνύ 
πξνϋπνινγηζκνύ #264.665,71€# επξώ κε (Φ.Π.Α. 24%),σο εμήο: 
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ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 
1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  
 

Δπσλπκία ΓΖΜΟ ΓΗΟΤ ΟΛΤΜΠΟΤ  

Αξηζκφο Φνξνινγηθνχ Μεηξψνπ (Α.Φ.Μ.) 997766391 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε ΑΓ. ΝΗΚΟΛΑΟΤ 15 

Πφιε ΛΗΣΟΥΧΡΟ  

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 60200 

Υψξα1 ΔΛΛΑΓΑ 

Κσδηθφο ΝUTS2 EL 525 

Σειέθσλν 2352350155 / 2352350148 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκείν  promi@dion-olympos.gr / promi2@dion-
olympos.gr 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο3 Υνλδξφπνπινο Νηθφιανο θαη Γεσξγαληάο 
Θεφδσξνο 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) www.dion-olympos.gr 

 
Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη 4  ν Γήκνο Γίνπ Οιχκπνπ    θαη αλήθεη ζηελ Γεληθή Κπβέξλεζε 
(Τπνηνκέαο ΟΣΑ)5 
   
Κχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α.6 
Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε Γεληθή Γεκφζηα Τπεξεζία 
 
 
ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο 7  
α) Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ 
ειεθηξνληθή πξφζβαζε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ 
ΔΖΓΖ.8 

                                                 

1

 Μφλν γηα ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ  

2 Μφλν γηα ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ  

3 πκπιεξψλεηαη ην φλνκα, ε δηεχζπλζε, ν αξηζκφο ηειεθψλνπ θαη ηειενκνηνηππηθνχ 

κεραλήκαηνο (FAX), ε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) ηεο ππεξεζίαο πνπ 

δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ, θαζψο θαη ν αξκφδηνο ππάιιεινο ηεο ππεξεζίαο απηήο, άξζξν 53 παξ. 2 

πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016   

4 Αλαθέξεηαη ην είδνο ηεο Α.A., πρ Τπνπξγείν, Πεξηθέξεηα, Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε, 

Ννζνθνκείν, Γήκνο, ΑΔ  ηνπ Γεκνζίνπ θιπ θαη αλ απνηειεί “θεληξηθή θπβεξλεηηθή αξρή (ΚΚΑ)» 

ή “κε θεληξηθή αλαζέηνπζα αξρή” θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 2 παξ. 1 πεξ. 2 θαη 3 ηνπ λ. 

4412/2016 

5 Αλαθέξεηαη ζε πνηα ππνδηαίξεζε ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα αλήθεη ε Α.Α.: α) Γεληθή Κπβέξλεζε 

(Τπνηνκέαο Κεληξηθήο Κπβέξλεζεο, Τπνηνκέαο ΟΣΑ, Τπνηνκέαο ΟΚΑ) ή β) Γεκφζηνο Σνκέαο 

(Πιελ Γεληθήο Κπβέξλεζεο) θαηά ηηο ππνδηαηξέζεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4270/14.  

6 Δπηιέγεηαη ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Α.Α., βιέπε θαη Παξάξηεκα ΗΗ (Πξνθήξπμε 

χκβαζεο), Σκήκα Η, παξ  1.5, Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/1986 ηεο Δπηηξνπήο (L 296). 

α) Γεληθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο β) Άκπλα, γ) Γεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα, δ) Πεξηβάιινλ, ε) 

Οηθνλνκηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο ππνζέζεηο, ζη) Τγεία, δ) ηέγαζε θαη ππνδνκέο θνηλήο σθέιεηαο, 

ε) Κνηλσληθή πξνζηαζία, ζ) Αλαςπρή, πνιηηηζκφο θαη ζξεζθεία, η) Δθπαίδεπζε, ηα) Σπρφλ άιιε 

δξαζηεξηφηεηα. 

7 Δπηιέγνληαη θαη ζπκπιεξψλνληαη ηα αληίζηνηρα εδάθηα, πξβι άξζξα 22 θαη 67 λ. 4412/16 

8 Δάλ ε πξφζβαζε ζηα έγγξαθα είλαη πεξηνξηζκέλε, αληί γηα ηα αλαθεξφκελα ζην α) 

ζπκπιεξψλεηαη:  «Ζ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα είλαη πεξηνξηζκέλε. Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο 

παξέρνληαη ζηελ δηεχζπλζε (URL) : ………………………..» 

mailto:promi@dion-olympos.gr
http://www.dion-olympos.gr/
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β) Κάζε είδνπο επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ 
ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο (εθεμήο ΔΖΓΖ), ην νπνίν είλαη πξνζβάζηκν απφ ηε 
Γηαδηθηπαθή Πχιε (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ. 
γ) Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηελ δηεχζπλζε www.dion-olympos.gr 
   
 
1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδφηεζε 
Δίδνο δηαδηθαζίαο  
Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16.  
 
Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο9 
Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ν Γήκνο Γίνπ - Οιχκπνπ  
 
Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε ζα βαξχλεη ηνπο παξαθάησ ΚΑ: 
 

ΚΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  ΠΟΟ 

25.6662.0001 
Πξνκήζεηα δηαθφξσλ πιηθψλ άξδεπζεο -
χδξεπζεο -απνρέηεπζεο γηα ηελ Γ.Δ. Γίνπ 

70.000,00€ 
 

25.7135.0001  
Πξνκήζεηα Ζιεθηξνκεραλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ ησλ αξδεπηηθψλ -πδξεπηηθσλ 
γεσηξήζεσλ γηα ηελ Γ.Δ. Γίνπ 

 75.000,00€ 

25.7135.0003  
Πξνκήζεηα Ζιεθηξνκεραλνινγηθνχ 
εμνπιηζκνχ ησλ πδξεπηηθσλ γεσηξήζεσλ 
γηα ηελ Γ.Δ. Γίνπ    (Λεηςπδξία) 

130.000,00€ 

 
Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηδίνπο πφξνπο θαη επηρνξήγεζε Τπνπξγείν 
Δζσηεξηθψλ 
 
Γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία έρεη εθδνζεί ε απφθαζε κε αξ. πξση.  2857/2-03-2022 (ΑΓΑΜ 
22REQ010134289, ΑΓΑ Χ80ΒΧ9Γ-ΣΛ4) γηα ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο/έγθξηζε δέζκεπζεο 
πίζησζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2022 θαη έιαβε α/α 219 θαηαρψξεζεο  ζην κεηξψν 
δεζκεχζεσλ/Βηβιίν εγθξίζεσλ & Δληνιψλ Πιεξσκήο ηνπ Γήκν10.  
11. 
 
1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο  

                                                 

9 Σν πεξηερφκελν ηεο παξαγξάθνπ δηακνξθψλεηαη αλάινγα κε ηελ πεγή ρξεκαηνδφηεζεο 

(Πξβι. παξ. 2 πεξ. δ  ηνπ άξζξνπ 53 ηνπ λ.4412/16 φπσο δηακνξθψζεθε κε ην άξζξν 16 ηνπ λ. 

4782/21) 

10  χκθσλα κε ην άξζξν 4 παξ. 4 ηνπ π.δ 80/2016 “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο 

δηαηάθηεο” ( Α΄ 145) «4. Οη δηαθεξχμεηο, νη απνθάζεηο αλάζεζεο θαη νη ζπκβάζεηο πνπ ζπλάπηνληαη 

γηα ινγαξηαζκφ φισλ ησλ θνξέσλ Γεληθήο Κπβέξλεζεο αλαθέξνπλ απαξαίηεηα ηνλ αξηζκφ θαη ηε 

ρξνλνινγία ηεο απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο, εθφζνλ ε πξνθαινχκελε δαπάλε πξφθεηηαη λα 

βαξχλεη ην ηξέρνλ νηθνλνκηθφ έηνο, ηνλ αξηζκφ θαηαρψξεζήο ηεο ζηα ινγηζηηθά βηβιία ηνπ νηθείνπ 

θνξέα, θαζψο θαη ηνλ αξηζκφ ηεο απφθαζεο έγθξηζεο ηεο πνιπεηνχο αλάιεςεο, ζε πεξίπησζε πνπ 

ε δαπάλε εθηείλεηαη ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο νηθνλνκηθά έηε, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

ηξέρνληνο. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνθαινχκελε δαπάλε πξφθεηηαη λα βαξχλεη απνθιεηζηηθά θαη 

κφλνλ ην επφκελν ή ηα επφκελα νηθνλνκηθά έηε, νη δηαθεξχμεηο, νη απνθάζεηο αλάζεζεο θαη νη 

ζπκβάζεηο ηεο παξνχζαο θέξνπλ κφλν ηνλ αξηζκφ ηεο πνιπεηνχο έγθξηζεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο 

δηαηάμεηο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 2» Δπίζεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 12 παξ. 2 γ) ηνπ ίδηνπ π.δ : “ «γ) 

Γηαθεξχμεηο, φπνπ απαηηείηαη, θαη απνθάζεηο αλάζεζεο πνπ εθδίδνληαη θαη ζπκβάζεηο πνπ 

ζπλάπηνληαη απφ θνξείο ηεο Γεληθήο Κπβέξλεζεο είλαη άθπξεο, εθφζνλ δελ έρεη πξνεγεζεί ε 

έθδνζε ηεο απφθαζεο αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2, ππφ ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 

4 ηνπ άξζξνπ 2 θαη ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 4» 

11 πκπιεξψλνληαη αλαιφγσο κε ην είδνο ηεο ρξεκαηνδφηεζεο θαη ην εηδηθφ θαλνληζηηθφ 

πιαίζην (πρ λ. 4314/2014) 

http://www.dion-olympos.gr/
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Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  είλαη ε Πξνκήζεηα δηαθφξσλ πιηθψλ άξδεπζεο -χδξεπζεο –
απνρέηεπζεο θαη ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ αληιηνζηαζίσλ γηα ηελ Γ.Δ. Γίνπ έηνπο 2022 
γηα ηηο αλάγθεο   ηνπ Γήκνπ Γίνπ – Οιχκπνπ 
Σα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγίνπ 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) : 44160000-9, 31720000-9 
Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππνδηαηξείηαη ζηα θάησζη ηκήκαηα12: 
 
ΣΜΖΜΑ Α ΄ (σιήλεο – Μαλζφλ) πξνυπνινγηζκνχ κε ΦΠΑ 30.879,87 € 
Υξεκαηνδφηεζε : Ίδηνη πφξνη  
ΣΜΖΜΑ Β΄  (Βξχζεο – Βάλεο) πξνυπνινγηζκνχ κε ΦΠΑ 15.639,87 € 
Υξεκαηνδφηεζε : Ίδηνη πφξνη  
ΣΜΖΜΑ Γ ΄(Εηκπφ – χλδεζκνη – Δλσηηθά – Κνιάξα – Σάπεο – Μνπθεο θιπ) πξνυπνινγηζκνχ κε 
ΦΠΑ 23.478,37 € 
Υξεκαηνδφηεζε : Ίδηνη πφξνη  
ΣΜΖΜΑ Γ ΄ (Ζιεθηξνκεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο Αληιηνζηαζίσλ Ύδξεπζεο) πξνυπνινγηζκνχ κε 
ΦΠΑ 120.304,80 € 
      Υξεκαηνδφηεζε : Ίδηνη πφξνη θαη επηρνξήγεζε Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ 
ΣΜΖΜΑ Δ ΄ (Ζιεθηξνκεραλνινγηθφο Δμνπιηζκφο Αληιηνζηαζίσλ Άξδεπζεο) πξνυπνινγηζκνχ κε 
ΦΠΑ 74.362,80 € 
Υξεκαηνδφηεζε : Ίδηνη πφξνη  
 
 
Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινληαο πξνζθνξά γηα ην 
ζχλνιν ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ θάζε ηκήκαηνο  είηε ζε έλα ή ζε πεξηζζφηεξα ή ζε φια ηα 
ηκήκαηα φπσο απηά νξίδνληαη αλσηέξσ. 
Ο κέγηζηνο αξηζκφο ΣΜΖΜΑΣΧΝ πνπ κπνξεί λα αλαηεζεί ζε έλαλ πξνζθέξνληα νξίδεηαη ζε 5.13  
 
 
Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 264.665,71 € (κε ηνλ Φ.Π.Α.)  
 
Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζην  
ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  …. 
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη  απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέρξη 31-12-2022. 
Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξάο, βάζεη 14 ηεο ηηκήο  
1.4 Θεζκηθφ πιαίζην  
Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ 
εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ, θαη ηδίσο15: 
ηνπ λ. 4412/2016 (Α’ 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ (πξνζαξκνγή 
ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 
ηνπ λ. 4622/19 (Α’ 133) «Δπηηειηθφ Κξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία & δηαθάλεηα ηεο Κπβέξλεζεο, 
ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ & ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο» θαη ηδίσο ηνπ άξζξνπ 37  
ηνπ λ. 4700/2020 (Α’ 127) «Δληαίν θείκελν Γηθνλνκίαο γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην, νινθιεξσκέλν 
λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν, ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην 
Διεγθηηθφ πλέδξην, δηαηάμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνλνκή ηεο δηθαηνζχλεο θαη άιιεο 
δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 324-337 
ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 
Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

                                                 

12 Άξζξν 59 λ.4412/2016 

13 πκπιεξψλεηαη εθφζνλ ην επηιέμεη ε Α.Α ζηελ πεξίπησζε πνπ επηηξέπεηαη ε ππνβνιή 

πξνζθνξάο γηα πεξηζζφηεξα ή φια ηκήκαηα 

14 Άξζξν 86 λ.4412/2016.  

15 Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζαξκφδεη ηελ παξ. 1.4 θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο κε βάζε ην 

αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία, φπσο ηζρχεη θαηά ηελ έλαξμε ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο. ε πεξίπησζε λνκνζεηηθψλ κεηαβνιψλ θαη έσο ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ 

παξφληνο ππνδείγκαηνο απφ ηελ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. νη αλαζέηνπζεο αξρέο έρνπλ ηελ επζχλε 

αληίζηνηρεο πξνζαξκνγήο ησλ ελ ιφγσ φξσλ. 
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ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ 
θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   
ηνπ λ. 4601/2019 (Α’ 44) «Δηαηξηθνί µεηαζρεµαηηζµνί θαη ελαξµφληζε ηνπ λνµνζεηηθνχ πιαηζίνπ µε 
ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2014/55/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πµβνπιίνπ ηεο 16εο 
Απξηιίνπ 2014 γηα ηελ έθδνζε ειεθηξνληθψλ ηηµνινγίσλ ζην πιαίζην δεµφζησλ ζπµβάζεσλ θαη 
ινηπέο δηαηάμεηο» 
ηνπ π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Καλνληζκφο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ ελψπησλ ηεο 
Α.Δ.Π.Π.» 
ηεο ππ' αξηζκ. 57654/22.05.2017 Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κε ζέκα : 
“Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ)” (Β’ 1781)  
ηεο κε αξ. 64233/10.06.2021 (2453/Β΄/09.06.2021) Κνηλήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο 
θαη Δπελδχζεσλ  θαη Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο «Ρπζκίζεηο ηερληθψλ δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ 
αλάζεζε θαη εθηέιεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ κε ρξήζε ησλ 
επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)». 
ηεο αξηζκ. Κ.Τ.Α. νηθ. 60967 ΔΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ζιεθηξνληθή Σηκνιφγεζε ζην πιαίζην 
ησλ Γεκφζησλ πκβάζεσλ δπλάκεη ηνπ λ. 4601/2019» (Α΄44) 
ηεο αξηζκ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καζνξηζκφο Δζληθνχ Μνξθφηππνπ 
ειεθηξνληθνχ ηηκνινγίνπ ζην πιαίζην ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ». 
ηνπ λ. 3419/2005 (Α’ 297) «Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν (Γ.Δ.ΜΖ.) θαη εθζπγρξνληζκφο ηεο 
Δπηκειεηεξηαθήο Ννκνζεζίαο» 
ηνπ λ. 4635/2019 (Α’167) « Δπελδχσ ζηελ Διιάδα θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο  ησλ άξζξσλ 85 
επ. 
ηνπ λ. 4270/2014 (Α’ 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 
Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
ηνπ π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο» 
ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 
2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο 
ζπλαιιαγέο», 
ηνπ λ. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ 
παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2012/17 
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) 
ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεο δηαηάμεηο»  
ηνπ  λ. 4727/2020 (Α’ 184) «Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή Ννκνζεζία ηεο 
Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) – Ζιεθηξνληθέο Δπηθνηλσλίεο 
(Δλζσκάησζε ζην Διιεληθφ Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972 θαη άιιεο δηαηάμεηο»,  
ηνπ π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη 
ζηνηρεία»,  
ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  
ηνπ λ.2690/1999 (Α’ 45) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  θαη 
ηδίσο ησλ άξζξσλ 1,2, 7, 11 θαη 13 έσο 15, 
ηνπ λ. 2121/1993 (Α’ 25) «Πλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα»,  
ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ ΔΚ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, γηα ηελ 
πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ 
ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 
95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ) (Κείκελν πνπ παξνπζηάδεη 
ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ) OJ L 119,  
ηνπ λ. 4624/2019 (Α’ 137) «Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα, κέηξα 
εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 
27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο 
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 
2016/680 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο 
δηαηάμεηο», 
ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηάμεσλ 
πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  
θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ 
θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη 
αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

ΑΔΑ: Ψ9ΠΜΩ9Δ-ΦΧΨ



Σελ ππ΄ αξηζκ. 219/2022 Απφθαζε  Αλάιεςεο  Τπνρξέσζεο ηνπ Γήκνπ Γίνπ Οιχκπνπ. 
 
 
1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ  
Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε  …… θαη ψξα ………16 
 Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκφζησλ 
πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο ηνπ  ΟΠ ΔΖΓΖ (Γηαδηθηπαθή Πχιε 
www.promitheus.gov.gr) 
 
1.6 Γεκνζηφηεηα 
Α. Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο17  
-- 
Β.  Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν 18 
Ζ πξνθήξπμε19 θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην Κεληξηθφ 
Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ).  
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζην ΔΖΓΖ, ε νπνία έιαβε ηνλ παξαθάησ πζηεκηθφ  
Αξηζκφ:  Α.Α.. ΔΖΓΖ ………., θαη αλαξηήζεθαλ ζηε Γηαδηθηπαθή Πχιε 
(www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ. Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο δεκνζηεχεηαη 
θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν20 21 22, ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Ν. 4412/2016 .  
Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε (ηζη) ηεο παξαγξάθνπ 3 
ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Ν.4727/2020, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ).   
Ζ Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε 
δηεχζπλζε (URL) :   www.dion-olympos.gr    
Γ. Έμνδα δεκνζηεχζεσλ 
Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη αλαινγηθά ηνπο πξνκεζεπηέο αλά 
ηκήκα, κε βάζε ηελ εθηηκψκελε αμία θάζε ηκήκαηνο  
 

                                                 

16 Καηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνζεζκηψλ παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ νη Α.Α. ιακβάλνπλ 

ππφςε ηελ πνιππινθφηεηα ηεο ζχκβαζεο θαη ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ 

πξνζθνξψλ (άξζξν 60 παξ. 1 λ. 4412/2016). Ζ ειάρηζηε πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ 

ζηελ αλνηρηή δηαδηθαζία θαζνξίδεηαη : α) γηα ηηο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ απφ ηηο δηαηάμεηο ησλ 

άξζξσλ 27, 60 θαη 67 ηνπ λ. 4412/2016 θαη β) γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ απφ ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 121 ηνπ ίδηνπ λφκνπ. 

17 Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ, ή γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ, εθφζνλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή ην επηιέμεη. Πξβι. άξζξν 65, παξ.6 ηνπ λ.4412/2016.  

18 Άξζξν 66 Ν. 4412/2016. Ζ παξνχζα δηαθήξπμε θαη νη πξνθεξχμεηο δελ δεκνζηεχνληαη ζε 

εζληθφ επίπεδν, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ. Χζηφζν, 

ε δεκνζίεπζε κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε ζε εζληθφ επίπεδν, φηαλ νη Α.Α. δελ 

έρνπλ ελεκεξσζεί ζρεηηθά κε ηε δεκνζίεπζε εληφο 48 σξψλ απφ ηε βεβαίσζε παξαιαβήο ηεο 

πξνθήξπμεο/ γλσζηνπνίεζεο.   

19 Απφ 01.06.2021 θαηαξγήζεθε ε ππνρξέσζε ζχληαμεο πξνθήξπμεο γηα ζπκβάζεηο θάησ ησλ 

νξίσλ (Πξβι άξζξν 141 ηνπ λ.4782/2021, παξ. 1 πεξ.4) 

20 Ζ ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζε κία ηνπηθή εθεκεξίδα, πνπ πξνβιέπεηαη ζην 

άξζξν 4 ηνπ ΠΓ 118/2007/άξζξν 5 ηνπ ΔΚΠΟΣΑ, ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη κέρξη θαη ηελ 

31/12/2023, νπφηε θαη θαηαξγείηαη. Πξβι. άξζξν 377§1 πεξίπη (59 θαη 82) θαη άξζξν 379 §12 λ. 

4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 245 ηνπ λ. 4782/2021. 

21 Ζ ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο ζε λνκαξρηαθέο (λπλ "πεξηθεξεηαθέο" θαηά ην άξ.16 ηνπ 

λ.4487/2017) θαη ηνπηθέο εθεκεξίδεο ηνπ λ.3548/2007, ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη κέρξη θαη ηελ 

31/12/2023, νπφηε θαη θαηαξγείηαη, βιέπε άξζξν 377§1 πεξίπη (35) θαη άξζξν 379 §12 λ. 

4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 245 ηνπ λ. 4782/2021. 

22  Γηα ηηο δεκνζηεχζεηο πεξηιήςεσλ δηαγσληζκψλ ζηνλ εζληθφ ηχπν, βι. θαη ΠΗΝΑΚΑ 1 

«ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΓΖΜΟΗΔΤΔΧΝ ΣΟΝ ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΚΑΣΑ ΣΟΝ Ν.4412/2016», ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο Αξρήο, ζηε δηαδξνκή Αλαζέηνπζεο Αξρέο/Γεληθέο Οδεγίεο/Τπνζηεξηθηηθφ Τιηθφ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.dion-olympos.gr/
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1.7 Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο  
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 
α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,  
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, 
ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 
εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 
4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ 
επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη 
ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο,23  
β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ, 
γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 
πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 
2. ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 
2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 
2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 
Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο,24  είλαη ηα αθφινπζα: 
ην  Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο [ΔΔΔ]  
ε παξνχζα δηαθήξπμε θαη ηα παξαξηήκαηά ηεο 
νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο 
ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 
ην ζρέδην ηεο ζχκβαζεο κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο. 
ε ππ΄ αξηζ. 7/2022 κειέηε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο. 
2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο χκβαζεο 
Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 
θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε 
ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), 
ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο (www.promitheus.gov.gr)25. 
Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα 
δεηήζνπλ έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαη ηε δαπάλε 
ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ 

                                                 

23 Άξζξν 18 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

24 Χο «έγγξαθν δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο» ή «έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο», θαηά ηελ 

έλλνηα ηεο πεξ. 14 ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016 λνείηαη θάζε έγγξαθν ην νπνίν παξέρεη 

ή ζην νπνίν παξαπέκπεη ε Α.Α./Α.Φ. κε ζθνπφ λα πεξηγξάςεη ή λα πξνζδηνξίζεη ζηνηρεία ηεο 

ζχκβαζεο ή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνθήξπμεο ζχκβαζεο ηνπ 

άξζξνπ 63 θαη 293, ηεο πξνθαηαξθηηθήο πξνθήξπμεο ηνπ άξζξνπ 62, ηεο πεξηνδηθήο ελδεηθηηθήο 

πξνθήξπμεο ηνπ άξζξνπ 291, αλ ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ησλ 

ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ηνπ πεξηγξαθηθνχ εγγξάθνπ, ησλ πξνηεηλφκελσλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ησλ 

ππνδεηγκάησλ γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ εγγξάθσλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο θαη ηνπο πξνζθέξνληεο, 

ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο γεληθέο θαη εηδηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηπρφλ πξφζζεησλ εγγξάθσλ. 

Δπίζεο, ζηελ έλλνηα απηή πεξηιακβάλνληαη θαη ε δηαθήξπμε ή ε πξφζθιεζε ζε δηαπξαγκάηεπζε 

ζηηο νπνίεο αλαθέξνληαη φινη νη εηδηθνί θαη γεληθνί φξνη ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ην 

Δληαίν Δπξσπατθφ Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ε 

αλαζέηνπζα αξρή δπλάκεη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 67 θαη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 297, ην ζρέδην ηεο 

ζχκβαζεο κεηά ησλ Παξαξηεκάησλ απηήο θαη ε ηερληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλεη θαη ηηο εθαξκνζηέεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

25 Δπηιέγεηαη θαηά θαλφλα ε εθ ηνπ λφκνπ ππνρξεσηηθή ρξήζε ηνπ ΔΖΓΖ γηα ηελ 

πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ επηθνηλσλία. Οη επηινγέο πνπ αθνινπζνχλ αθνξνχλ 

πεξηπηψζεηο πνπ δελ είλαη δπλαηή ελ φισ ή ελ κέξεη ε ειεχζεξε πιήξεο άκεζε θαη δσξεάλ 

ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη 

εηδηθά εξγαιεία, ζπζθεπέο ή κνξθφηππνη πεξηγξάθνληαη ζην ζεκείν απηφ ηαπηφρξνλα κε ηνλ ηξφπν 

πξφζβαζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 
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ησλ Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα θέξεη 
επζχλε γηα ηελ έγθαηξε άθημε ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν26. 
Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο, νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη θαηά ηηο εξγάζηκεο 
εκέξεο θαη ψξεο ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ ΓΗΟΤ-ΟΛΤΜΠΟΤ, νδφο Αγίνπ Νηθνιάνπ 15 Ληηφρσξν ζηα 
ηειέθσλα 2352350155 θαη 2352350148 Γξαθείν πξνκεζεηψλ θαζψο επίζεο θαη  ζηελ ηζηνζειίδα 
ηνπ Γήκνπ www.dion-olympos.gr φπνπ ζα παξέρεηαη ειεχζεξε, άκεζε θαη πιήξεο πξφζβαζε ζηε 
πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη ηα ινηπά ηεχρε ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ 
2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 
Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,  ην αξγφηεξν επηά (7) 
εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα, ζην 
πιαίζην ηεο παξνχζαο, ζηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηελ 
πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ, ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο 
(www.promitheus.gov.gr). Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ  
ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο  ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ 
δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ 
πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη 
ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ είηε ππνβάιινληαη κε άιιν 
ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, δελ 
εμεηάδνληαη. 
  
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο 
ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ 
αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο27: 
α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία 
πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ, 
β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο.  
Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
δεηήζεθαλ ή ησλ αιιαγψλ. 
Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ 
πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, ε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή 
επρέξεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 
Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (πρ αιιαγή/κεηάζεζε ηεο θαηαιεθηηθήο 
εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, 
ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν) δεκνζηεχεηαη ζην ΚΖΜΓΖ28.  
2.1.4 Γιψζζα 
Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  
Σπρφλ πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
Οη πξνζθνξέο, ηα  ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 
ζρεηηθά κε ηε κε χπαξμε ιφγνπ απνθιεηζκνχ θαη ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο 
επηινγήο29 ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο 
ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  
Σα αιινδαπά δεκφζηα θαη ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 
γιψζζα επηθπξσκέλε, είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο 
λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην 
έγγξαθν.  
Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα, εηαηξηθά ή κε, κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, 
δειαδή έληππα κε ακηγψο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε δηεζλείο 
κνλάδεο, καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρέδηα, πνπ είλαη δπλαηφλ λα δηαβαζηνχλ ζε θάζε γιψζζα θαη 

                                                 

26 Άιισο πεξηγξάθεηαη ελαιιαθηηθφο ηξφπνο επηθνηλσλίαο. 

27 Άξζξν 67, παξ.3 ηνπ λ. 4412/2016 &. άξζξν 121, παξ.5 ηνπ λ. 4412/2016. 

28  Πξβι έγγξαθν ΔΑΑΓΖΤ κε α.π. 4121/30-07-2020 « Γηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ ηήξεζε 

ησλ δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο φξσλ 

ηεο δηαθήξπμεο» (ΑΓΑ: ΧΡΖ9ΟΞΣΒ-2ΥΕ) 

29  Άξζξν 80 παξ. 10 λ. 4412/2016 

http://www.dion-olympos.gr/
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δελ είλαη απαξαίηεηε ε κεηάθξαζε ηνπο, κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα 
ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 30.  
Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα 
γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα31. 
2.1.5 Δγγπήζεηο32 
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή 
ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ 
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 (Α΄13)33, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε 
ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην 
Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε 
παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ34. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε 
γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα 
ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ 
ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 
Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή 
πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 
Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία 
έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο 
εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε 
δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο 
αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε 
παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο 
θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο 
ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο 
εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο 
εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ 
πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη 
πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο35.  
Ζ πεξ. αα’ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δ΄ δελ εθαξκφδεηαη γηα ηηο εγγπήζεηο πνπ παξέρνληαη κε 
γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα 
δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 
2.1.6 Πξνζηαζία Πξνζσπηθψλ Γεδνκέλσλ 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή ελεκεξψλεη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά σο 
Πξνζθέξσλ ή σο Νφκηκνο Δθπξφζσπνο Πξνζθέξνληνο, φηη ε ίδηα ή θαη ηξίηνη, θαη’ εληνιή θαη γηα 
ινγαξηαζκφ ηεο, ζα επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο θαθέινπο ηεο 
πξνζθνξάο θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε απηήλ, ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο 
Γηαγσληζκνχ, γηα ην ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ηεο ελεκέξσζεο έηεξσλ 
ζπκκεηερφλησλ ζε απηφλ, ιακβάλνληαο θάζε εχινγν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απφξξεηνπ θαη 
ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπο απφ θάζε κνξθήο 
αζέκηηε επεμεξγαζία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, θαηά ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζηελ αλαιπηηθή ελεκέξσζε πνπ 
επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα. 

                                                 

30 Άξζξν 92, παξ.4 ηνπ λ. 4412/2016 

31 Με ηελ επηθχιαμε ηεο ελ φισ ή ελ κέξεη ζχληαμεο ησλ εγγξάθσλ ζε άιιε γιψζζα 

32 Άξζξν 72 λ. 4412/2 016  

33 Πξβι.  άξζξν 120 λ.4512/2018 (ΦΔΚ Α΄ 5/17.1.2017), θαζψο θαη  άξζξν 15 παξ.1 

λ.4541/2018  (ΦΔΚ Α΄ 93/31.5.2018), 

34 Σα γξακκάηηα ζχζηαζεο ρξεκαηηθήο παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ, γηα ηελ παξνρή εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο (εγγπνδνηηθή 

παξαθαηαζήθε) ζπζηήλνληαη ζχκθσλα κε ηελ εηδηθή λνκνζεζία πνπ  δηέπεη απηφ θαη εηδηθφηεξα 

βάζεη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ ηεο 30 Γεθεκβξίνπ 1926/3 Ηαλνπαξίνπ 1927 (“Πεξί ζπζηάζεσο θαη 

απνδφζεσο παξαθαηαζεθψλ θαη θαηαζέζεσλ παξά ησ Σακείσ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ”). 

Πξβι. ην κε αξ. πξση. 2756/23-5-2017 έγγξαθν ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. (ΑΓΑ: 7ΝΡΟΞΣΒ-975). 

35 Παξ. 12 άξζξνπ 72 λ. 4412/2016 
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2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 
2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  
1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 
πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλα ζε: 
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ36, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 737 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 
ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 
δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ38. 
ην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 
ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο Γ, θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο 
απφ ηηο νπνίεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη αλαζέηνπζεο αξρέο επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, 
ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ 
ζπκθσλίεο κεηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο 
ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο Έλσζεο39 
2. Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ 
θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα 
πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή  
κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή 
κνξθή, εθφζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζχκβαζε. 
ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 
επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ40.   
2.2.2 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο41 
2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη 
απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο),  εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο42, 
πνζνχ  4.268,80 επξψ43 ήηνη :  
ΣΜΖΜΑ Α   : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ       498,06€  
ΣΜΖΜΑ Β   : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ       252,26€ 
ΣΜΖΜΑ Γ   : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ       378,68€   
ΣΜΖΜΑ Γ   : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ    1.940,40€   
ΣΜΖΜΑ Δ   : εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πνζνχ    1.199,40€  

                                                 

36 Βι. ζρεηηθά κε Γ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 

37 χκθσλα κε ην ηζρχνλ θείκελν ηεο Γ, ηα ζρεηηθά παξαξηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 25 αληηζηνηρνχλ πιένλ ζηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7. 

38 Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή εμσρψξηαο εηαηξείαο απφ «κε ζπλεξγάζηκα 

θξάηε ζηνλ θνξνινγηθφ ηνκέα» θαηά ηελ έλλνηα ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 4172/2013,  

θαζψο θαη απφ θξάηε πνπ έρνπλ πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο, φπσο απηά νξίδνληαη ζηνλ 

θαηάινγν ηεο απφθαζεο ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ σο άλσ Κψδηθα, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

πεξίπησζε α` θαη β΄ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3310/2005.  

39   Πξβι. ζρεηηθά, ζει. 8 ηεο Αλαθνίλσζεο ηεο Δπηηξνπήο C (2019) 5494 final 

«Καηεπζπληήξηεο γξακκέο γηα ηε ζπκκεηνρή πξνζθεξφλησλ θαη αγαζψλ απφ ηξίηεο ρψξεο ζηελ 

αγνξά δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηεο ΔΔ». 

40   Άξζξν 19 λ. 4412/2016. 

41 Παξ. 1 ,2 θαη 12 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4412/2016. 

42 ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο 

ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ππνινγίδεηαη επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηνπ/ησλ πξνζθεξνκέλνπ/σλ 

ηκήκαηνο/ηκεκάησλ (β’ εδ. παξ. 1 άξζξνπ 72 λ. 4412/2016). 

43 Σν πνζνζηφ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 2% ηεο εθηηκψκελεο 

αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ, κε αλάινγε ζηξνγγπινπνίεζε, κε ζπλππνινγηδνκέλσλ ησλ 

δηθαησκάησλ πξναίξεζεο θαη παξάηαζεο ηεο ζχκβαζεο. 
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ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν 
φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 
έλσζε. 
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ 
ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά 
απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο λα παξαηείλνπλ, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο 
εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 
Οη πξσηφηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ εγγπήζεσλ πνπ εθδίδνληαη ειεθηξνληθά, 
πξνζθνκίδνληαη, ζε θιεηζηφ θάθειν κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην αξγφηεξν πξηλ ηελ 
εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 3.1 ηεο παξνχζαο, 
άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.  
2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο 
θαιήο εθηέιεζεο.  
Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 
νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/201644. 
2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη εάλ ν πξνζθέξσλ: α) απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ 
θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, β) παξέρεη, ελ γλψζεη ηνπ, ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3 έσο 2.2.8, γ) δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα 
απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά (παξάγξαθνη 2.2.9 θαη 3.2), δ) δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα 
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε) ππνβάιεη κε θαηάιιειε πξνζθνξά, κε ηελ έλλνηα ηεο πεξ. 46 ηεο 
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016, ζη) δελ αληαπνθξηζεί ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο λα εμεγήζεη ηελ ηηκή ή ην θφζηνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ εληφο ηεο ηεζείζαο 
πξνζεζκίαο θαη ε πξνζθνξά ηνπ απνξξηθζεί45, δ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 3, 4 θαη 5 ηνπ 
άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ 
πξνζσξηλφ αλάδνρν, αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο 
παξαγξάθνπο 3.2 θαη 3.4 ηεο παξνχζαο, δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ ζην ΔΔΔ 
είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή φηη έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ή αλ, απφ ηα 
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε 
κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ 
απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο. 
 
2.2.3 Λφγνη απνθιεηζκνχ46  
Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) 
νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή 
λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή 
πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 
2.2.3.1.  Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε47 θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλα απφ ηα 
αθφινπζα εγθιήκαηα:  
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 
νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ 
Πνηληθνχ Κψδηθα (εγθιεκαηηθή νξγάλσζε), 
β) ελεξγεηηθή δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο 
δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ 
ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο 
ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζην εζληθφ δίθαην 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 
236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 237Α παξ. 2 

                                                 

44 Άξζξν 72 παξ. 3 εδάθην δεχηεξν ηνπ λ. 4412/2016. 

45  Άξζξν 88 ζε ζπλδπαζκφ κε άξζξν 72 λ. 4412/2016 

46 Άξζξα 73 θαη 74 λ. 4412/2016 

47 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλαθνξά ζην ΔΔΔ ζε “ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε” λνείηαη 

σο “ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε”, ε δε ζρεηηθή δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην 

Μέξνο ΗΗΗ.Α. ηνπ ΔΔΔ αθνξά κφλν ζε ακεηάθιεηεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο  
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(εκπνξία επηξξνήο – κεζάδνληεο), 396 παξ. 2 (δσξνδνθία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα) ηνπ Πνηληθνχ 
Κψδηθα, 
γ) απάηε εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 3 θαη 
4 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Ηνπιίνπ 
2017 ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο (L 198/28.07.2017) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α 
(δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 216 (πιαζηνγξαθία), 236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 
2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 242 (ςεπδήο βεβαίσζε, λφζεπζε θ.ιπ.) 374 
(δηαθεθξηκέλε θινπή), 375 (ππεμαίξεζε), 386 (απάηε), 386Α (απάηε κε ππνινγηζηή), 386Β (απάηε 
ζρεηηθή κε ηηο επηρνξεγήζεηο), 390 (απηζηία) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ησλ άξζξσλ 155 επ. ηνπ 
Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (λ. 2960/2001, Α’ 265), φηαλ απηά ζηξέθνληαη θαηά ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζπλδένληαη κε ηελ πξνζβνιή απηψλ ησλ ζπκθεξφλησλ, 
θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθή απάηε ζρεηηθά κε ηνλ ΦΠΑ) θαη 24 
(επηθνπξηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πνηληθή πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο) ηνπ λ. 4689/2020 (Α’ 103), 
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 
νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο Μαξηίνπ 2017 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 
θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ θαη γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2005/671/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 88/31.03.2017) ή εζηθή 
απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 14 απηήο, 
θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 187Α θαη 187Β ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ 
άξζξσλ 32-35 ηνπ λ. 4689/2020 (Α’103), 
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 
φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2015/849 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20εο Μαΐνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 
γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 648/2012 
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ 
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 2006/70/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο 
(ΔΔ L 141/05.06.2015) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 39 ηνπ λ. 4557/2018 (Α’ 139),  
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 
Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, 
γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 323Α ηνπ Πνηληθνχ 
Κψδηθα (εκπνξία αλζξψπσλ).  
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε 
ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 
νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Ζ ππνρξέσζε 
ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά:  
- ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ 
(Η.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ηνπο δηαρεηξηζηέο. 
- ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα χκβνπιν, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 
πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ έρεη 
αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο. 
- ζηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 
- ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε  λφκηκν 
εθπξφζσπν. 
Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζη) ε θαηά ηα αλσηέξσ, πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη 
θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 
θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε.  
2.2.3.2. ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
α) φηαλ ν  νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 
θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 
απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή  
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β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο. 
Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 
ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ζηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα 
φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε.  
Οη ππνρξεψζεηο ησλ πεξ. α’ θαη β’ ηεο παξ. 2.2.3.2  ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ 
έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ απηέο έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ 
ηεξείηαη. 
 
Γελ απνθιείεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε 
ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ζην κέηξν πνπ ηεξεί ηνπο φξνπο 
ηνπ δεζκεπηηθνχ θαλνληζκνχ. 
2.2.3.3 -- 
2.2.3.4. Απνθιείεηαη48 απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο49:  
(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 
4412/201650, πεξί αξρψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 
(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή έρεη ππαρζεί 
ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη δελ ηεξεί ηνπο φξνπο απηήο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε 
θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ 
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ 
ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη 
φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο,51  
(γ) εάλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011 πεξί πνηληθψλ 
θπξψζεσλ θαη άιισλ δηνηθεηηθψλ ζπλεπεηψλ, ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ 
ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε 
ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  
δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 
δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  
(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε φζα 
νξίδνληαη ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν 
παξεκβαηηθά, κέζα,  

                                                 

48 Οη ιφγνη ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 απνηεινχλ δπλεηηθνχο ιφγνπο απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε 

ην άξζξν 73 παξ. 4 λ. 4412/2016. Καηά ζπλέπεηα, ε Α.Α. δχλαηαη λα επηιέμεη φινπο, κεξηθνχο, ή, 

ελδερνκέλσο, θαη θαλέλαλ απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 4, ζπλεθηηκψληαο ηα ηδηαίηεξα 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο (εθηηκψκελε αμία απηήο, εηδηθέο πεξηζηάζεηο θιπ), κε 

ζρεηηθή πξφβιεςε ζηε δηαθήξπμε (πξβι. αηηηνινγηθή έθζεζε λφκνπ 4412/2016 - άξζξν 73 παξ. 4). 

Δπηζεκαίλεηαη, επίζεο, φηη ε επηινγή απφ ηελ Α.Α. ιφγνπ/σλ απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 4 δηακνξθψλεη 

αληηζηνίρσο ηηο επηινγέο ηεο ζηα ζρεηηθά πεδία ηνπ ΔΔΔ, θαζψο θαη ηα κέζα απφδεημεο ηνπ 

άξζξνπ 2.2.9.2. 

49 Δηδηθά γηα ηνπο δπλεηηθνχο ιφγνπο απνθιεηζκνχ πξβι. ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 20/22-

06-2017 ηεο Αξρήο (ΑΓΑ: ΧΡΞ3ΟΞΣΒ-9Ρ5). Δηδηθφηεξα, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή εμεηάδεη ηε 

ζπλδξνκή ησλ πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ησλ δπλεηηθψλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ έρεη 

ζπκπεξηιάβεη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, πξέπεη λα δίδεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ ηήξεζε ηεο 

αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο (πξβι θαη αηηηνινγηθή ζθέςε 101 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ). 

50 Ζ αζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο ζπληζηά ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο ζ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73. Πξβι. 

άξζξν 18 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2106. 

51 ρεηηθή δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα πεξηιακβάλεηαη ζην ΔΔΔ   
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(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 
απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 
αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 
πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  
(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο εθ πξνζέζεσο ζνβαξψλ απαηειψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ 
πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα 
πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο 
παξνχζαο,  
(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ 
αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη κε απαηειφ ηξφπν 
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ 
αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  
(ζ) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη, κε θαηάιιεια κέζα φηη έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ 
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ.  
Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζ)  ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε 
ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία έθδνζεο πξάμεο πνπ 
βεβαηψλεη ην ζρεηηθφ γεγνλφο.52 
2.2.3.5. -- 
2.2.3.6. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή 
παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο. 
2.2.3.7. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.4, εθηφο απφ ηελ πεξ. β απηήο, κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία53, 
πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, 
παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη έρεη θαηαβάιεη ή έρεη δεζκεπζεί λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε γηα 
δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην πνηληθφ αδίθεκα ή ην παξάπησκα, φηη έρεη δηεπθξηλίζεη ηα 
γεγνλφηα θαη ηηο πεξηζηάζεηο κε νινθιεξσκέλν ηξφπν, κέζσ ελεξγνχ ζπλεξγαζίαο κε ηηο 
εξεπλεηηθέο αξρέο, θαη έρεη ιάβεη ζπγθεθξηκέλα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, θαζψο θαη κέηξα ζε 
επίπεδν πξνζσπηθνχ θαηάιιεια γηα ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ πνηληθψλ αδηθεκάησλ ή 
παξαπησκάησλ. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε 
ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ 
παξαπηψκαηνο. Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη 
απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή 
ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο 
αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε 54. 
2.2.3.8. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ 
πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 
ηνπ λ. 4412/201655. 
2.2.3.9. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ έρεη επηβιεζεί ε θχξσζε ηνπ νξηδφληηνπ 
απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απηή νξίδεη, 
απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο.   
 
Κξηηήξηα Δπηινγήο56  

                                                 

52 Παξ. 10 ηνπ άξζξνπ 73 λ.4412/2016.Δπίζεο, πξβι. ππ’ αξηζκ. πξση. 6271/30-11-2018 

έγγξαθν ηεο Αξρήο (ΑΓΑ Φ3Κ8ΟΞΣΒ-09Β) ζρεηηθά κε ηελ απφθαζε ΓΔΔ ηεο 24 Οθησβξίνπ 

2018 ζηελ ππφζεζε C-124/2017.  

53  ρεηηθά κε ηελ πξνζθφκηζε απνδείμεσλ γηα ηα επαλνξζσηηθά κέηξα βι. ηελ απφθαζε ηεο 

14εο Ηαλνπαξίνπ 2021 ηνπ ΓΔΔ ζηελ ππφζεζε C‑387/19 

54 Παξ. 7 άξζξνπ 73 λ. 4412/2016.   

55 Πξβι. απφθαζε ππ’ αξηζκ. 49341 -19/05/2020 (ΦΔΚ 385 ηεχρνο ΤΟΓΓ, 25-05-2020), ε 

νπνία εμαθνινπζεί λα ηζρχεη έσο ηελ  έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 

4412/2016.  
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2.2.4 Καηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο57  
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 
απαηηείηαη λα αζθνχλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην 
αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο.  
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη 
ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην 
Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016.  
ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ 
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ 
δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο 
κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα.  
Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην 
Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Μεηξψν Καηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ 
Τιηθνχ 
2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα58  
ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ  
 
2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα59  
ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ  
2.2.7 Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο60  
ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ  
  
2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ – Τπεξγνιαβία 
2.2.8.1. ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ61 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο 
επάξθεηαο (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο 
παξαγξάθνπ 2.2.6), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο 

                                                                                                                                                                  

56 Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα θξηηήξηα επηινγήο είλαη πξναηξεηηθά, ηίζεληαη ζηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε θαηά ηελ θξίζε θαη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο A.A. θαη πξέπεη λα ζρεηίδνληαη θαη λα 

είλαη αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 75 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016). Δπηπιένλ, νη 

A.A. κπνξνχλ λα επηβάιινπλ ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο σο απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο κφλν ηα 

θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.4, 2.2.5 θαη 2.2.6. Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, θαηά 

ζπλέπεηα, λα επηιέμνπλ έλα, πεξηζζφηεξα ή φια ελδερνκέλσο ηα σο άλσ θξηηήξηα επηινγήο, 

ζπλεθηηκψληαο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο (εθηηκψκελε αμία απηήο, 

εηδηθέο πεξηζηάζεηο θιπ), κε ζρεηηθή πξφβιεςε ζηε δηαθήξπμε. Οη Α.Α. δηακνξθψλνπλ αληίζηνηρα 

ηα πεδία ηνπ ΔΔΔ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.9., θαζψο θαη ηα κέζα απφδεημεο ηνπ άξζξνπ 

2.2.9.2. Πξβι. θαη ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 13 ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. ''Κξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη έιεγρνο θαηαιιειφιεηαο: εηδηθά ε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επάξθεηα θαη ε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα'' (ΑΓΑ ΧΒΤ7ΟΞΣΒ-ΣΛ7) θαη εηδηθφηεξα ηηο 

Δλφηεηεο IΗΗ θαη IV παξ. 1 φπνπ παξαηίζεληαη ζρεηηθά  παξαδείγκαηα. 

57 Άξζξν  75 παξ. 2 λ. 4412/2016. 

58 Άξζξν 75 παξ. 3 λ. 4412/2016. Δπηζεκαίλεηαη, πεξαηηέξσ, φηη νη Α.Α. κπνξνχλ (ρσξίο απηφ 

λα είλαη ππνρξεσηηθφ) λα δηακνξθψζνπλ ηελ παξνχζα παξάγξαθν είηε απαηηψληαο, σο πξνο ηα 

θξηηήξηα πνπ επηιέγνπλ, ειάρηζηα επίπεδα νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο, ηα 

νπνία πξέπεη λα θαιχπηνπλ νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα 

κεγέζε (π.ρ. θχθινο εξγαζηψλ 200.000 επξψ ηα 3 ηειεπηαία έηε), είηε δεηψληαο απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο λα δειψζνπλ ηηο δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαο ηε κεζνδνινγία κε 

ηελ νπνία ζα αμηνινγήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. 

59 Άξζξν 75 παξ. 4 λ. 4412/2016.  

60 Άξζξν 82 λ. 4412/2016. Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πξφηππα είλαη πξναηξεηηθά, ήηνη ηίζεληαη 

ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, θαηά ηελ θξίζε θαη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Α.Α. θαη πξέπεη λα 

ζρεηίδνληαη θαη λα είλαη αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο.  

61 Άξζξν 78 λ. 4412/2016 
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ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο62. ηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή 
ηνπο ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ 
ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη.   
 Όηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθήξπμε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, 
νη ελ ιφγσ νηθνλνκηθνί θνξείο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα 
ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο 
ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ. 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή ειέγρεη αλ νη θoξείο, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ πξνηίζεηαη λα ζηεξηρζεί ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο, πιεξνχλ θαηά πεξίπησζε ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαη εάλ ζπληξέρνπλ 
ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη 
έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ 
θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) 
εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθή  πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απεπζχλεηαη ζηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΖΓΖ. Ο θνξέαο πνπ 
αληηθαζηζηά θνξέα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ επηηξέπεηαη λα αληηθαηαζηαζεί εθ λένπ. 
 
2.2.8.2. Τπεξγνιαβία 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα 
αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλεη. ηελ 
πεξίπησζε πνπ o πξνζθέξσλ αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ηκήκα(ηα) 
ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο 
εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή ειέγρεη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη 
ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο63. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη 
λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ ππεξγνιάβν, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ ιφγνη απνθιεηζκνχ 
ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 2.2.3..  
 
2.2.9 Καλφλεο απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 
Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, 
φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο 
δηα ηνπ ΔΔΔ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.1, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο δηα ηεο ππεχζπλεο δήισζεο, ηεο πεξ. 
δ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016.  
ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα 
κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη 
ππνρξενχληαη λα  απνδεηθλχνπλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.9.1 θαη 2.2.9.2, φηη δελ 
ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα 
ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε64. 
ηελ πεξίπησζε πνπ o νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη πξνηίζεηαη λα 
αλαζέζεη ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο ζε πνζνζηφ πνπ 
ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, νη ππεξγνιάβνη 
ππνρξενχληαη λα απνδεηθλχνπλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.9.1 θαη 2.2.9.2, φηη δελ 
ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο65.  
Αλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο νη πξνζθέξνληεο δειψζνπλ φηη πιεξνχλ, 
ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, νη νπνίεο επέιζνπλ ή γηα ηηο νπνίεο ιάβνπλ γλψζε κεηά ηελ 
ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔ θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ζχλαςε ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ ακειιεηί ηελ αλαζέηνπζα αξρή66.  
2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ  

                                                 

62 Γχλαληαη, επίζεο, λα ζηεξίδνληαη θαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ/ ησλ ππεξγνιάβσλ, ζηνπο νπνίνπο 

πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ηελ εθηέιεζε ηκήκαηνο/ ηκεκάησλ ηεο ππφ αλάζεζεο ζχκβαζεο.  

63 Ο φξνο απηφο κπνξεί λα ηεζεί, θαηά ηελ θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαη ζηελ πεξίπησζε 

πνζνζηνχ κηθξφηεξνπ ηνπ 30% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (πξβι. παξ. 5 άξζξνπ 131 ηνπ 

λ. 4412/2016). 

64 Άξζξν 78 παξ. 1 λ. 4412/2016. 

65 Άξζξν 131 παξ. 6 λ. 4412/2016 

66 Άξζξν 104 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο παξ. 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016  
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Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία 
απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ 
παξαγξάθσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 
πξνζθνξάο ηνπο, σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 
ηνπ λ. 4412/2016 Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν 
ζηελ παξνχζα Παξάξηεκα …ην νπνίν ηζνδπλακεί κε ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο 
ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. Σν ΔΔΔ67 θαηαξηίδεηαη βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ  ηνπ 
Παξαξηήκαηνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο  ηνπ Παξαξηήκαηνο 1.68 69 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπκπιεξψλνπλ κφλν ηελ Eλφηεηα α ηνπ Μέξνπο IV ρσξίο λα ππνρξενχληαη 
λα ζπκπιεξψζνπλ νπνηαδήπνηε άιιε  ελφηεηα ηνπ Μέξνπο IV. 
 
 
Σν ΔΔΔ θέξεη ππνγξαθή κε εκεξνκελία εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαηά ην νπνίν κπνξνχλ 
λα ππνβάιινληαη πξνζθνξέο. Αλ ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο 
ππνγξαθήο ηνπ ΔΔΔ θαη ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ έρνπλ επέιζεη 
κεηαβνιέο ζηα δεισζέληα ζηνηρεία, εθ κέξνπο ηνπ, ζην ΔΔΔ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνζχξεη ηελ 
πξνζθνξά ηνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ηε ζπλέρεηα κπνξεί λα ηελ 
ππνβάιεη εθ λένπ κε επίθαηξν ΔΔΔ.70 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο δειψζεηο θαη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ζην 
ΔΔΔ κε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε, ηελ νπνία ππνβάιιεη καδί κε απηφ.71 
Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΔΔΔ, θαζψο θαη ηεο ζπλνδεπηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο, είλαη δπλαηή, κε 
κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε πξνθαηαξθηηθή 
απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 ηεο παξνχζαο, γηα ην 
ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 
νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ.  
Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη 
απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο 

                                                 

67 Σν ΔΔΔ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα Μέξε: Μέξνο Η Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη ηελ αλαζέηνπζα αξρή, Μέξνο ΗΗ Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα, Μέξνο ΗΗΗ Κξηηήξηα απνθιεηζκνχ, Μέξνο IV Κξηηήξηα Δπηινγήο, Μέξνο VI 

Σειηθέο δειψζεηο.  

68 Απφ ηηο 2-5-2019, παξέρεηαη ε ειεθηξνληθή ππεξεζία Promitheus 

ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) πνπ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο 

ζχληαμεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο (ΔΔΔ). Μπνξείηε λα 

δείηε ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηε Γηαδηθηπαθή Πχιε ηνπ ΔΖΓΖ www.promitheus.gov.gr Πξβι 

θαη ην Γηνξζσηηθφ (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο L 17/65 ηεο 23εο Ηαλνπαξίνπ 

2018) ζηνλ Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2016/7 γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ 

γηα ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πξνκήζεηαο , κε ην νπνίν επηιχζεθαλ ηα ζρεηηθά δεηήκαηα 

νξνινγίαο πνπ ππήξραλ ζην αξρηθφ επίζεκν ειιεληθφ  θείκελν ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ, 

Μπνξείηε λα δείηε ην ζρεηηθφ Γηνξζσηηθφ ζηελ αθφινπζε δηαδξνκή https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL             

69 Απφ ηηο 2-5-2019, παξέρεηαη ε λέα ειεθηξνληθή ππεξεζία Promitheus 

ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) πνπ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο 

ζχληαμεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο (ΔΔΔ). Μπνξείηε λα 

δείηε ηε ζρεηηθή αλαθνίλσζε ζηε Γηαδηθηπαθή Πχιε ηνπ ΔΖΓΖ www.promitheus.gov.gr Πξβι 

θαη ην Γηνξζσηηθφ (Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο L 17/65 ηεο 23εο Ηαλνπαξίνπ 

2018) ζηνλ Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ (ΔΔ) 2016/7 γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ 

γηα ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πξνκήζεηαο, κε ην νπνίν επηιχζεθαλ ηα ζρεηηθά δεηήκαηα 

νξνινγίαο πνπ ππήξραλ ζην αξρηθφ επίζεκν ειιεληθφ  θείκελν ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ. 

Μπνξείηε λα δείηε ην ζρεηηθφ Γηνξζσηηθφ ζηελ αθφινπζε δηαδξνκή https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL   

70 Άξζξν 79Α παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 

71 Άξζξν 79 παξ. 9 ηνπ λ. 4412/2016 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 
ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ην ΔΔΔ ππνβάιιεηαη 
ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. ην ΔΔΔ απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε 
θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε 
κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο72. 
Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο θέξεη ηελ εηδηθή ππνρξέσζε, λα δειψζεη, κέζσ ηνπ ΔΔΔ,73 ηελ 
θαηάζηαζή ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 
ηελ παξάγξαθν 2.2.3 ηεο παξνχζεο74 θαη ηαπηφρξνλα λα επηθαιεζζεί θαη ηπρφλ ιεθζέληα κέηξα 
πξνο απνθαηάζηαζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ. 
Ηδίσο επηζεκαίλεηαη φηη θαηά ηελ απάληεζε νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ ΔΔΔ γηα 
ηπρφλ ζχλαςε ζπκθσληψλ κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 
αληαγσληζκνχ, ε ζπλδξνκή πεξηζηάζεσλ, φπσο ε πάξνδνο ηεο ηξηεηνχο πεξηφδνπ ηεο ηζρχνο ηνπ 
ιφγνπ απνθιεηζκνχ (παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 73) ή ε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 
3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. γ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ηεο 
παξνχζεο, αλαιχεηαη ζην ζρεηηθφ πεδίν πνπ πξνβάιιεη θαηφπηλ ζεηηθήο απάληεζεο75. 
Όζνλ αθνξά ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ σο πξνο ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο (πεξ. α’ θαη β’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016) απηέο ζεσξείηαη φηη δελ 
έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ 
δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξείηαη. ηελ πεξίπησζε απηή, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ππνρξενχηαη λα 
απαληήζεη θαηαθαηηθά ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ ΔΔΔ κε ην νπνίν εξσηάηαη εάλ ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή, θαηά πεξίπησζε, εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ76. 
2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα77  
Α. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη’ άξζξν 2.2.3 θαη ηεο πιήξσζεο 
ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7, νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο. Ζ πξνζθφκηζε ησλ ελ ιφγσ 
δηθαηνινγεηηθψλ γίλεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3.2 απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. Ζ 
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα 
ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα 
πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 
δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ 
κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ 
ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη  
ζην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ζην νπνίν πεξηέρνληαη επίζεο νη πιεξνθνξίεο 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, φπσο ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο βάζεο 
δεδνκέλσλ, ηπρφλ δεδνκέλα αλαγλψξηζεο θαη, θαηά πεξίπησζε, ε απαξαίηεηε δήισζε 
ζπλαίλεζεο.  
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή 
πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα 
ηζρχνπλ78. 

                                                 

72 Άξζξν 96 παξ. 7 ηνπ λ. 4412/2016 

73 βι. Γ.Δ.Δ. απφθαζε ηεο 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ζθ. 28 

74 Βι. ελδεηθηηθά ηΔ 754/2020, 753/2020 (Γ΄ Σκήκα)  

75 Παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 

235 ηνπ λ. 4635/2019. 

76  Παξ. 2Α άξζξνπ 73 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016 

77 Άξζξν 80 λ. 4412/2016.  Δπηζεκαίλεηαη, πεξαηηέξσ φηη ε A.A. δεηάεη απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο λα πξνζθνκίζνπλ κφλν εθείλα ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ αληαπνθξίλνληαη 

ζηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ θαη ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ έρεη νξίζεη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3 έσο 

2.2.8 ηεο παξνχζαο. Δάλ, γηα παξάδεηγκα, δελ απαηηήζεη ειάρηζηα επίπεδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

επάξθεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηφηε δελ ζα δεηήζεη νχηε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξ. Β.3 

ηεο παξνχζαο   

ΑΔΑ: Ψ9ΠΜΩ9Δ-ΦΧΨ



Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη απνδεθηά ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 
2.4.2.5. θαη 3.2 ηεο παξνχζαο. 
Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.1.4.  
Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη 
πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα  δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη  
παξαθάησ. 
Αλ ην αξκφδην γηα ηελ έθδνζε ησλ αλσηέξσ θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο 
έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ην έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α’ θαη β’, θαζψο θαη ζηελ 
πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά κπνξεί λα αληηθαζίζηαληαη απφ 
έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή 
ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. Οη αξκφδηεο 
δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη 
δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά 
δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. 
α’ θαη β’, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4. Οη επίζεκεο δειψζεηο θαζίζηαληαη 
δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ λ. 
4412/2016. 
Δηδηθφηεξα νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ: 
α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, 
ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ 
θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο 
ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. 
Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ 
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα 
ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.3.1, 
β) γηα ηελ παξάγξαθν  2.2.3.2 πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ 
θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ, άιισο, ζηελ 
πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηφ ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο 
πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. 
Ηδίσο νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πξνζθνκίδνπλ: 
i) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2 
πεξίπησζε (α) απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο εθδηδφκελν απφ ηελ Α.Α.Γ.Δ..  
ii) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2 πεξίπησζε α’ πηζηνπνηεηηθφ εθδηδφκελν απφ ηνλ e-ΔΦΚΑ.  
iii) Γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2 πεξίπησζε α’, πιένλ ησλ σο άλσ πηζηνπνηεηηθψλ, ππεχζπλε 
δήισζε φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα 
ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο. 
γ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.479 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή 
ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηνπ.  
Ηδίσο νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πξνζθνκίδνπλ: 
i) Δληαίν Πηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο Φεξεγγπφηεηαο απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν, απφ ην νπνίν 
πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε  
ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, θαη γηα ηα λνκηθά πξφζσπα φηη δελ ηεινχλ ππφ 
δηθαζηηθή εθθαζάξηζε .  Γηα ηηο ΗΚΔ πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ θαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. πεξί 
κε έθδνζεο απφθαζεο ιχζεο ή θαηάζεζεο αίηεζεο ιχζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ελψ γηα ηηο 
ΔΠΔ πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ. 

                                                                                                                                                                  

78 Άξζξν 79 παξ. 6 λ. 4412/2016. 

79  Δθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή ηελ επηιέμεη σο ιφγν απνθιεηζκνχ. 
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ii) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ιπζεί θαη 
ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ.  
iii) Δθηχπσζε ηεο θαξηέιαο “ηνηρεία Μεηξψνπ/ Δπηρείξεζεο” απφ ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα ηεο 
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην taxisnet, απφ ηελ νπνία λα 
πξνθχπηεη ε κε αλαζηνιή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. 
Πξνθεηκέλνπ γηα ηα ζσκαηεία θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, ην Δληαίν Πηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο 
Φεξεγγπφηεηαο εθδίδεηαη γηα ηα ζσκαηεία απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν, θαη γηα ηνπο 
ζπλεηαηξηζκνχο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ηηο 31.12.2019 απφ ην Δηξελνδηθείν θαη κεηά ηελ 
παξαπάλσ εκεξνκελία απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ. 
δ) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο 
νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη 
απνθιεηζκνχ80. 
ε) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα πεξί κε 
επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ ηεο θχξσζεο ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο 
θείκελεο λνκνζεζίαο. 
ζη) -- 
B. 2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε 
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ 
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε 
ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο 
Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην 
εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο 
φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ 
αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή 
εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη 
γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο.81 
Οη  εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην 
Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Μεηξψν Καηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ 
Τιηθνχ ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ νηθεία ππεξεζία ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. ησλ σο άλσ 
Δπηκειεηεξίσλ. Γηα ηελ απφδεημε άζθεζεο γεσξγηθνχ ή θηελνηξνθηθνχ επαγγέικαηνο, νη 
αλαζέηνπζεο αξρέο απαηηνχλ ζρεηηθή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο, απφ αξκφδηα δηνηθεηηθή 
αξρή ή αξρή Οξγαληζκνχ Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4 
(απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) γίλνληαη απνδεθηά, 
εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο, εθηφο εάλ, 
ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο απηψλ, θέξνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο. 
Β.3. -- 
 Β.4. -- 
Β.5. -- 
Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη εγγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαη 
δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζε αξκφδηα αξρή (πρ ΓΔΜΖ), πξνζθνκίδεη 
ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα 
(30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ,  εθηφο αλ απηφ θέξεη ζπγθεθξηκέλν ρξφλν 
ηζρχνο. 
Δηδηθφηεξα γηα ηνπο εκεδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο πξνζθνκίδνληαη: 
i) γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 
λνκηθφ πξφζσπν θαη ππνρξενχηαη, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, λα δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη 

                                                 

80  Παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016 

81 Πξβι. Παξάξηεκα XI Πξνζαξηήκαηνο Α λ. 4412/2016. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Α.Α. απαηηεί 

ζηελ εθάζηνηε δηαθήξπμε, θαηά πεξίπησζε, γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο 

θνξείο βεβαίσζε εγγξαθήο ζε έλα απφ ηα ζρεηηθά Δπηκειεηήξηα/ Μεηξψα, θαηά πεξίπησζε . 
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ηηο κεηαβνιέο ηεο ζην ΓΔΜΖ82, πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο83, 
ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ.   
 ii) Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ γεληθφ 
πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ ηνπ ΓΔΜΖ, εθφζνλ έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηνπ. 
 ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο 
εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, απνθάζεηο 
ζπγθξφηεζεο νξγάλσλ δηνίθεζεο ζε ζψκα, θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα 
ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 
ε πεξίπησζε πνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο έρνπλ ρνξεγεζεί 
εμνπζίεο ζε πξφζσπν πιένλ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ έγγξαθα, πξνζθνκίδεηαη 
επηπιένλ απφθαζε- πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ θαηαζηαηηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ κε ηελ νπνία ρνξεγήζεθαλ νη ζρεηηθέο εμνπζίεο. Όζνλ αθνξά ηα θπζηθά πξφζσπα, 
εθφζνλ έρνπλ ρνξεγεζεί εμνπζίεο ζε ηξίηα πξφζσπα, πξνζθνκίδεηαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα. 
Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, θαηά ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζεο, απνδεηθηηθά έγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπνληαη, ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνία απνδεηθλχνληαη ηα αλσηέξσ σο πξνο ηε λφκηκε ζχζηαζε, 
κεηαβνιέο θαη εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

                                                 

82    χκθσλα κε ην άξζξν 86 λ. 4635/2019 ζην ΓΔΜΖ εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά: 

 α.  ε Αλψλπκε Δηαηξεία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ λ. 4548/2018 (Α` 104), β. ε Δηαηξεία 

Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ λ. 3190/1955 (Α` 91), 

 γ.  ε Ηδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ λ. 4072/2012 (Α` 86), 

 δ.  ε Οκφξξπζκε θαη Δηεξφξξπζκε (απιή ή θαηά κεηνρέο) Δηαηξεία πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ λ. 

4072/2012 (Α` 86), θαζψο θαη νη νκφξξπζκνη εηαίξνη απηψλ, 

 ε. ν Αζηηθφο πλεηαηξηζκφο ηνπ λ. 1667/1986 (Α` 196) (ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ν 

αιιειαζθαιηζηηθφο, ν πηζησηηθφο θαη ν νηθνδνκηθφο ζπλεηαηξηζκφο), 

 ζη. ε Κνηλ..ΔΠ. πνπ ζπζηήλεηαη θαηά ηνλ λ. 4430/2016 (Α` 205) θαη 

 δ. ε Κνη..Π.Δ. πνπ ζπζηήλεηαη θαηά ηνλ λ. 2716/1999 (Α` 96), 

 ε.  ε Αζηηθή Δηαηξεία κε νηθνλνκηθφ ζθνπφ (άξζξν 784 ΑΚ θαη 270 ηνπ λ. 4072/2012), 

 ζ.  ν Δπξσπατθφο Όκηινο Οηθνλνκηθνχ θνπνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 

2137/1985/ΔΟΚ (ΔΔΔΚ L. 199, δηνξζσηηθφ L. 247) θαη έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηελ εκεδαπή, 

 η.  ε Δπξσπατθή Δηαηξεία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 2157/2001/ΔΚ (ΔΔΔΚ L. 294) θαη 

έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ εκεδαπή, 

 ηα.  ε Δπξσπατθή πλεηαηξηζηηθή Δηαηξεία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 1435/2003/ΔΚ 

(ΔΔΔΚ L. 207) θαη έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ εκεδαπή, 

 ηβ.  ηα ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία πνπ δηαηεξνχλ ζηελ εκεδαπή νη αιινδαπέο εηαηξείεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζην άξζξν 29 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/1132 (ΔΔ L 169/30.6.2017) θαη έρνπλ έδξα ζε 

θξάηνο - κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), 

 ηγ.  ηα ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία πνπ δηαηεξνχλ ζηελ εκεδαπή νη αιινδαπέο εηαηξείεο πνπ 

έρνπλ έδξα ζε ηξίηε ρψξα θαη λνκηθή κνξθή αλάινγε κε εθείλε ησλ αιινδαπψλ εηαηξηψλ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ πεξίπησζε ηβ`, 

 ηδ.  ηα ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία, κέζσ ησλ νπνίσλ ελεξγνχλ εκπνξηθέο πξάμεηο ζηελ 

εκεδαπή ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ηελ θχξηα εγθαηάζηαζε ή 

ηελ έδξα ηνπο ζηελ αιινδαπή θαη δελ εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο ηβ` θαη ηγ`, 

 ηε.  ε Κνηλνπξαμία πνπ θαηαρσξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 293 παξάγξαθνο 3 ηνπ λ. 

4072/2012 

83  Σν πηζηνπνηεηηθφ Ηζρχνπζαο Δθπξνζψπεζεο (θαηαρσξίζεηο κεηαβνιψλ εθπξνζψπεζεο) 

παξνπζηάδεη ηηο ζρεηηθέο κε ηε δηνίθεζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο θαηαρσξίζεηο/κεηαβνιέο 

ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ Μεηξψν. 

          Σν Αλαιπηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Δθπξνζψπεζεο παξνπζηάδεη ηα ζηνηρεία ησλ πξνζψπσλ πνπ 

δηνηθνχλ θαη εθπξνζσπνχλ ηελ εηαηξεία απηή ηε ζηηγκή, θαζψο θαη ην εχξνο ησλ αξκνδηνηήησλ 

ηνπο 
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Οη σο άλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 
Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε  ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, φιεο 
νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ 
εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα 
ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη 
ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 
Β.7. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο84 πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ 
νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά 
ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα 
πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή 
ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.  
ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ 
ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ 
θαηάινγν.  
Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο 
φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ.  
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ 
ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο. 
Δηδηθψο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ησλ θφξσλ θαη ηειψλ, 
πξνζθνκίδνληαη επηπξνζζέησο ηεο βεβαίσζεο εγγξαθήο ζηνλ επίζεκν θαηάινγν θαη 
πηζηνπνηεηηθά, θαηά ηα νξηδφκελα αλσηέξσ ζηελ πεξίπησζε Β.1, ππνπεξ. i, ii θαη iii ηεο πεξ. β. 
Β.8. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα 
παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 
έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016.  
Β.9. ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 
θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο 
αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ 
ζθνπφ απηφ. Δηδηθφηεξα, πξνζθνκίδεηαη έγγξαθν (ζπκθσλεηηθφ ή ζε πεξίπησζε λνκηθνχ 
πξνζψπνπ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο απηνχ ή ζε πεξίπησζε θπζηθνχ 
πξνζψπνπ ππεχζπλε δήισζε), δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ακθφηεξνη, δηαγσληδφκελνο  νηθνλνκηθφο 
θνξέαο θαη ηξίηνο θνξέαο, εγθξίλνπλ ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία γηα ηελ θαηά πεξίπησζε παξνρή 
πξνο ηνλ δηαγσληδφκελν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ή/θαη ηερληθήο ή/θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο 
ηνπ θνξέα, ψζηε απηή λα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ  γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. Ζ 
ζρεηηθή αλαθνξά ζα πξέπεη λα είλαη ιεπηνκεξήο θαη λα αλαθέξεη θαη’ ειάρηζηνλ ηνπο 
ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο πνπ ζα είλαη δηαζέζηκνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηνλ ηξφπν δηα 
ηνπ νπνίνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ο ηξίηνο ζα δεζκεχεηαη 
ξεηά φηη ζα δηαζέζεη ζηνλ δηαγσληδφκελν ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο θαη ν δηαγσληδφκελνο  φηη ζα θάλεη ρξήζε απηψλ ζε πεξίπησζε πνπ ηνπ αλαηεζεί ε 
ζχκβαζε.  
Β.10. ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη ζα θάλεη ρξήζε 
ππεξγνιάβσλ, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη, πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
πξνζθέξνληνο κε αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο ην νπνίν πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ζε 
ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ππεχζπλε δήισζε ησλ ππεξγνιάβσλ φηη απνδέρνληαη ηελ 
εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.  
Β.11. Δπηζεκαίλεηαη φηη γίλνληαη απνδεθηέο: 
νη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί έσο 
ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,  
νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ 
ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. εκεηψλεηαη φηη δελ απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο 
ππνγξαθήο ηνπο. 
 
2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

                                                 

84 Άξζξν 83 λ. 4412/2016.  
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2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο85  
Κξηηήξην αλάζεζεο86 ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά: βάζεη ηηκήο87  
 
2.3.2 Βαζκνιφγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξψλ88 
-- 
2.3.3 Ζιεθηξνληθνί πιεηζηεξηαζκνί89  
-- 
2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ 
2.4.1 Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ 
Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζην Παξάξηεκα …. ηεο 
Γηαθήξπμεο γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο ηεο πξνκήζεηαο αλά ηκήκα.  
Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο  
Ζ έλσζε Οηθνλνκηθψλ Φνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά 
ειεθηξνληθά είηε απφ φινπο ηνπο Οηθνλνκηθνχο Φνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ 
εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα 
πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο 
ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο90. 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο, ρσξίο λα απαηηείηαη έγθξηζε εθ κέξνπο ηνπ απνθαηλνκέλνπ 
νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ππνβάιινληαο έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή 
κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΖΓΖ.91 
2.4.2 Υξφλνο θαη Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  
 
2.4.2.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ, 
κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή 
Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ λ.4412/2016, ηδίσο ζηα 
άξζξα 36 θαη 37 θαη ζηελ θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ.4412/2016 
εθδνζείζα ππ΄αξηζκ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κνηλή Απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 
Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θαη Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα «Ρπζκίζεηο ηερληθψλ 
δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ κε 
ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)» (εθεμήο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο).  
Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ 
πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ απφ αλαγλσξηζκέλν 
(εγθεθξηκέλν) πηζηνπνηεηηθφ, ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν 
νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΚ 
θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη λα εγγξαθνχλ ζην ΔΖΓΖ, 
ζχκθσλα κε ηελ πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 
ηεο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο.  
 

                                                 

85 Άξζξν 86 λ. 4412/2016 θαη ηππνπνηεκέλν έληππν 2 Παξαξηήκαηνο II (Πξνθήξπμε 

ζχκβαζεο), παξ. II.2.5 Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/1986 ηεο Δπηηξνπήο (L 296) 

86 Σα θξηηήξηα αλάζεζεο ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα 

κε ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ λ. 4412/2016. Γηαζθαιίδνπλ ηε δπλαηφηεηα 

απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ θαη ζπλνδεχνληαη απφ πξνδηαγξαθέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ 

απνηειεζκαηηθή επαιήζεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο, 

πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγείηαη ν βαζκφο ζπκκφξθσζήο ηνπο πξνο ηα θξηηήξηα αλάζεζεο. Δάλ 

ππάξρνπλ ακθηβνιίεο, νη Α.Α. επαιεζεχνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη 

απνδείμεσλ, ηηο νπνίεο παξέρνπλ νη πξνζθέξνληεο (παξ. 9 άξζξνπ 86). Πξβι θαη Καηεπζπληήξηα 

Οδεγία 11/2015 Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. (ΑΓΑ ΧΛΝ4ΟΞΣΒ-ΜΗΦ)  

87  Δάλ ε ηηκή είλαη ην κνλαδηθφ θξηηήξην αλάζεζεο ε αμηνιφγεζε γίλεηαη κφλν βάζεη απηήο. 

88 Άξζξν 86 παξ. 11, 13 θαη 16 λ. 4412/2016 

89 Άξζξν 34 λ. 4412/2016 θαη Παξάξηεκα VI Πξνζαξηήκαηνο Α λ. 4412/2016. 

90 Άξζξν 96, παξ. 7 ηνπ λ. 4412/2016. 

91 Άξζξν 15 ΚΤΑ ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο 
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2.4.2.2. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην 
ΔΖΓΖ κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 
4412/2016 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο σο άλσ θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο. 
Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ΔΖΓΖ. ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ 
ΔΖΓΖ, ε αλαζέηνπζα αξρή ξπζκίδεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε αηηηνινγεκέλε 
απφθαζή ηεο.92 
 
2.4.2.3. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο:  
(α) έλαλ ειεθηξνληθφ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο–Σερληθή 
Πξνζθνξά», ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελσλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά,  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη 
ηελ παξνχζα. 
(β) έλαλ ειεθηξνληθφ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ζηνλ νπνίν 
πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ην ζχλνιν ησλ θαηά 
πεξίπησζε απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ.  
Απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ζεκαίλνληαη, κε ρξήζε ηεο  ζρεηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΔΖΓΖ, ηα 
ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/2016. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο 
εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, 
αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ 
εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 
Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο, πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδαο, ηηο 
πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο 
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 
2.4.2.4. Δθφζνλ νη Οηθνλνκηθνί Φνξείο θαηαρσξίζνπλ ηα ζηνηρεία, κεηαδεδνκέλα θαη ζπλεκκέλα 
ειεθηξνληθά αξρεία, πνπ αθνξνχλ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθήο πξνζθνξάο θαη 
νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο ζηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ΔΖΓΖ, ζηελ 
ζπλέρεηα, κέζσ ζρεηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο,  εμάγνπλ αλαθνξέο (εθηππψζεηο) ζε κνξθή 
ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF, ηα νπνία  απνηεινχλ ζπλνπηηθή απνηχπσζε ησλ 
θαηαρσξηζκέλσλ ζηνηρείσλ. Σα ειεθηξνληθά αξρεία ησλ ελ ιφγσ αλαθνξψλ (εθηππψζεσλ) 
ππνγξάθνληαη ςεθηαθά, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο (πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 
37) θαη επηζπλάπηνληαη απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ζηνπο αληίζηνηρνπο ππνθαθέινπο. 
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εμαγσγή θαη ε επηζχλαςε ησλ πξναλαθεξζέλησλ αλαθνξψλ (εθηππψζεσλ) 
δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη γηα θάζε ππνθαθέιν  μερσξηζηά, απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη 
νινθιεξσζεί ε θαηαρψξηζε ησλ ζηνηρείσλ ζε απηφλ93.   
 
 Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πξέπεη λα επηζπλάςνπλ ΔΠΗ ΠΟΗΝΖ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ πξφζζεηα ησλ 
αλσηέξσ θαη ηα θάησζη : 
Α) Να  επηζπλάςνπλ ζηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπο, ζε κνξθή pdf, ςεθηαθά 
ππνγεγξακκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν κε ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή  ην ππφδεηγκα ηεο νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο  
Β) Να  επηζπλάςνπλ ζηελ ειεθηξνληθή ηερληθή πξνζθνξά ηνπο, ζε κνξθή pdf, ςεθηαθά 
ππνγεγξακκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν ην ππφδεηγκα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο  
 
2.4.2.5. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηα ζπλεκκέλα ειεθηξνληθά αξρεία ηεο πξνζθνξάο, νη Οηθνλνκηθνί 
Φνξείο ηα θαηαρσξίδνπλ ζηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ Τπνζπζηήκαηνο, σο εμήο : 
Σα έγγξαθα πνπ θαηαρσξίδνληαη ζηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά, θαη δελ απαηηείηαη λα 
πξνζθνκηζζνχλ θαη ζε έληππε κνξθή, γίλνληαη απνδεθηά θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο:  
α) είηε ησλ άξζξσλ 13, 14 θαη 28 ηνπ λ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξί ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ 
εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή ζθξαγίδα θαη, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπά 
δεκφζηα ειεθηξνληθά έγγξαθα, εάλ θέξνπλ επηζεκείσζε e-Apostille  

                                                 

92 Άξζξν 37 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 θαη άξζξν 4 παξ. 2 Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη- 

Τπεξεζίεο. 

93 Άξζξν 13 παξ. 1.4 θαη 1.5 ηεο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο 
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β) είηε ησλ άξζξσλ 15 θαη 2794 ηνπ λ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξί ειεθηξνληθψλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ 
πνπ θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή ζθξαγίδα  
γ) είηε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 (Α΄ 45), 
δ) είηε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ ζε 
ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,   
ε) είηε ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί ζπλππνβνιήο ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ 
πεξίπησζε απιήο θσηνηππίαο ηδησηηθψλ εγγξάθσλ. 95 
Δπηπιένλ, δελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ηα ΦΔΚ96 θαη ελεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα 
θαη άιια έληππα, εηαηξηθά ή κε, κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, δειαδή έληππα κε ακηγψο ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά, φπσο αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε δηεζλείο κνλάδεο, καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρέδηα. 
Δηδηθφηεξα, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα ζηε δηαδηθαζία 
θαηαρσξίδνληαη απφ απηφλ ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF.  
Έσο ηελ εκέξα θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε θιεηζηφ-νχο θάθειν-νπο, ζηνλ 
νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ηνπ παξφληνο 
δηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηνπ, ηα νπνία απαηηείηαη λα 
πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή. Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ελδεηθηηθά είλαη : 
α) ε πξσηφηππε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απηή εθδίδεηαη 
ειεθηξνληθά, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, 
β) απηά πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ λ. 2690/199997,  
γ) ηδησηηθά έγγξαθα ηα νπνία δελ  έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή δελ θέξνπλ ζεψξεζε απφ 
ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 ή δελ 
ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ αθξίβεηά ηνπο, θαζψο θαη 
δ) ηα αιινδαπά δεκφζηα έληππα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηελ επηζεκείσζε ηεο Υάγεο (Apostille), ή 
πξνμεληθή ζεψξεζε θαη δελ έρνπλ επηθπξσζεί  απφ δηθεγφξν98.  
ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα σο άλσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ 
ππνβάιινληαη ζε έληππε κνξθή, πιελ ηεο πξσηφηππεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ε αλαζέηνπζα 
αξρή δχλαηαη λα δεηήζεη ηε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 
4412/2016. 
ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 
5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188) , εθφζνλ ζπληάζζνληαη ζε θξάηε πνπ 
έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηελ σο άλσ πλζήθε, άιισο θέξνπλ πξνμεληθή ζεψξεζε. Απαιιάζζνληαη 
απφ ηελ απαίηεζε επηθχξσζεο (κε Apostille ή Πξνμεληθή Θεψξεζε) αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα 
φηαλ θαιχπηνληαη απφ δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο πνπ έρεη ζπλάςεη ε Διιάδα (ελδεηθηηθά 

                                                 

94   Βι. ζρεηηθά κε ηελ  ειεθηξνληθή ππεχζπλε δήισζε ην  άξζξν εηθνζηφ έβδνκν ηεο απφ 

20.3.2020 Π.Ν.Π., (Α 68) - πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 4683/2020 (Α΄83)-θαηά ηηο 

παξαγξάθνπο 1 θαη 2  ηνπ νπνίνπ:" Ζ ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α` 75) 

κπνξεί λα ζπληάζζεηαη ζηελ Δληαία Φεθηαθή Πχιε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 

4635/2019, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο «e-Dilosi». Ζ ειεθηξνληθή ππεχζπλε δήισζε 

ππνβάιιεηαη θαη γίλεηαη απνδεθηή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην εηθνζηφ ηέηαξην άξζξν ηεο 

παξνχζαο.  2. Ζ απζεληηθνπνίεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηε ρξήζε ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο 

ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο έρεη ηελ ίδηα ηζρχ κε ηε βεβαίσζε γλήζηνπ ππνγξαθήο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ 

λ. 2690/1999 (Α` 45). Ζ εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ πξνεγκέλε ή εγθεθξηκέλε ειεθηξνληθή 

ζθξαγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο αληηζηνηρεί ζηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο 

ειεθηξνληθήο ππεχζπλεο δήισζεο. Δθφζνλ ηεξνχληαη νη φξνη ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ε 

ειεθηξνληθή ππεχζπλε δήισζε, ηφζν σο ειεθηξνληθφ φζν θαη σο έληππν έγγξαθν, ζπληζηά 

έγγξαθν βέβαηεο ρξνλνινγίαο". 

95 Οκνίσο πξνβιέπεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ππνβνιήο απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 80 παξ. 13 ηνπ λ.4412/2016 . Πξβι θαη άξζξν 13 παξ. 1.3.1 ηεο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ 

Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο 

96 χκθσλα κε ηελ πεξ. ε ηεο παξ. 2 ηνπ λ. 2690/1999 (ΚΓΓ), «ε. Γηα ηα αληίγξαθα ησλ 

Φχιισλ Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ) πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ πξσηφηππν ΦΔΚ ζε έληππε 

κνξθή ή απφ ΦΔΚ ζε ειεθηξνληθή κνξθή πνπ έρεη θαηαρσξηζηεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ 

Σππνγξαθείνπ, ηζρχνπλ αλάινγα νη ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ..». 

97 Δλδεηθηηθά ζπκβνιαηνγξαθηθέο έλνξθεο βεβαηψζεηο ή ινηπά ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα 

98   Άξζξν 13 παξ. 1.6 ηεο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο 
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«χκβαζε λνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Διιάδαο θαη Κχπξνπ – 05.03.1984» (θπξσηηθφο 
λ.1548/1985, «χκβαζε πεξί απαιιαγήο απφ ηελ επηθχξσζε νξηζκέλσλ πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ – 
15.09.1977» (θπξσηηθφο λ.4231/2014)). Δπίζεο απαιιάζζνληαη απφ ηελ απαίηεζε επηθχξσζεο ή 
παξφκνηαο δηαηχπσζεο δεκφζηα έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο αξρέο θξάηνπο κέινπο πνπ 
ππάγνληαη ζηνλ Καλ ΔΔ 2016/1191 γηα ηελ απινχζηεπζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ ππνβνιή 
νξηζκέλσλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ ζηελ ΔΔ, φπσο, ελδεηθηηθά,  ην ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν, ππφ ηνλ 
φξν φηη ηα ζρεηηθά κε ην γεγνλφο απηφ δεκφζηα έγγξαθα εθδίδνληαη γηα πνιίηε ηεο Έλσζεο απφ ηηο 
αξρέο ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο ηζαγέλεηάο ηνπ. 
Δπίζεο, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί 
απφ αιινδαπέο αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηελ 
παξ. 2 πεξ. β ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 “Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο”, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 1 παξ.2 ηνπ λ.4250/2014. 
Οη πξσηφηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ εγγπήζεσλ πνπ εθδίδνληαη ειεθηξνληθά, 
πξνζθνκίδνληαη, κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε θιεηζηφ θάθειν, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν 
απνζηνιέαο, ηα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ, ην αξγφηεξν πξηλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ 
νξίδεηαη ζηελ παξ. 3.1 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά 
απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.   
Ζ πξνζθφκηζε ησλ εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε θαηάζεζε ηνπ σο άλσ 
θαθέινπ ζηελ ππεξεζία πξσηνθφιινπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, είηε κε ηελ απνζηνιή ηνπ 
ηαρπδξνκηθψο, επί απνδείμεη. Σν βάξνο απφδεημεο ηεο έγθαηξεο πξνζθφκηζεο θέξεη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο. Σν εκπξφζεζκν απνδεηθλχεηαη κε ηελ επίθιεζε ηνπ αξηζκνχ πξσηνθφιινπ ή ηελ 
πξνζθφκηζε ηνπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ απνζηνιήο θαηά πεξίπησζε. 
 ηελ πεξίπησζε πνπ επηιεγεί ε απνζηνιή ηνπ θαθέινπ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ηαρπδξνκηθψο,  
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαξηά, εθφζνλ δελ δηαζέηεη αξηζκφ έγθαηξεο εηζαγσγήο ηνπ θαθέινπ ηνπ 
ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ην αξγφηεξν έσο ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 
απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία», ηα ζρεηηθφ 
απνδεηθηηθφ ζηνηρείν πξνζθφκηζεο (απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ζε ππεξεζίεο ηαρπδξνκείνπ- 
ηαρπκεηαθνξψλ),  πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξψζεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή πεξί ηεο ηήξεζεο ηεο 
ππνρξέσζήο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ (εκπξφζεζκε) πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηνλ 
παξφληα δηαγσληζκφ. 
2.4.3 Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  
2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  
Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 
πεξηιακβάλνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ99 ηα αθφινπζα ππφ α θαη β ζηνηρεία: α) ην Δπξσπατθφ 
Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 
4412/2016 θαη ηε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα 
δηεπθξηλίδεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη κε ην ΔΔΔ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, β) 
ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηηο παξαγξάθνπο 
2.1.5 θαη 2.2.2 αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.   
Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα ΔΔΔ,  ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην 
κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο σο Παξάξηεκα  απηήο.  
Ζ ζπκπιήξσζή ηνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο Promitheus 
ESPDint, πξνζβάζηκνπ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ 
ΔΖΓΖ, ή άιιεο ζρεηηθήο ζπκβαηήο πιαηθφξκαο ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ ΔΔΔ. Οη 
Οηθνλνκηθνί Φνξείο δχλαληαη γηα απηφ ην ζθνπφ λα αμηνπνηήζνπλ ην αληίζηνηρν ειεθηξνληθφ αξρείν 
κε κνξθφηππν XML πνπ απνηειεί επηθνπξηθφ ζηνηρείν ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 
Σν ζπκπιεξσκέλν απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ΔΔΔ, θαζψο θαη ε ηπρφλ ζπλνδεπηηθή απηνχ 
ππεχζπλε δήισζε, ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ ηεο παξαγξάθνπ 2.4.2.5 ηεο 
παξνχζαο, ζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν ειεθηξνληθφ αξρείν κε κνξθφηππν PDF. 
[Αλαιπηηθέο νδεγίεο θαη πιεξνθνξίεο γηα ην ζεζκηθφ πιαίζην, ηνλ ηξφπν ρξήζεο θαη ζπκπιήξσζεο 
ειεθηξνληθψλ ΔΔΔ θαη ηεο ρξήζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο Promitheus ESPDint είλαη αλαξηεκέλεο ζε 
ζρεηηθή ζεκαηηθή ελφηεηα ζηε Γηαδηθηπαθή Πχιε (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ.] 
 
2.4.3.2 Σερληθή πξνζθνξά 
H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη   λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ 
ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ην θεθάιαην ηερληθεο πξνδηαγξαθέο ηεο  ππ΄αξ. 07/2022 
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Μειέηε (Παξάξηεκα Η), πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη 
πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη.  
Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε 
θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ εηδψλ, κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα 
αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Παξάξηεκα100101.  ήηνη πιήξε ηερληθά ζηνηρεία θαη 
πεξηγξαθέο ηνπ πξνζθεξφκελνπ είδνπο, ζρεδηαγξάκκαηα, ζρέδηα, δηαγξάκκαηα θιπ, απφ ηα νπνία 
λα πξνθχπηνπλ ζαθψο ηα ηερληθά ζηνηρεία θαη νη δπλαηφηεηεο ηνπ πξνζθεξφκελνπ πξντφληνο.  
Δπί πνηλή απνθιεηζκνχ ζα πξέπεη επίζεο λα θαηαηεζνχλ κε ηελ ηερληθή πξνζθνξά ηα θάησζη: 
ην ππφδεηγκα ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο (ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν)  
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ:  
α) ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, 
θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ102. 
2.4.4 Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 
Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην 
αλάζεζεο δειαδή : απνθιεηζηηθά βάζε ηηκήο 
 
Σηκέο 
Ζ ηηκή ηνπ πξνο πξνκήζεηα αγαζνχ  δίλεηαη  ζε επξψ αλά κνλάδα. 103 
Καζψο ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, έρεη απνηππσζεί έκκεζα ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ 
ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ ζα επηζπλάςεη ΔΠΗ ΠΟΗΝΖ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ ζηελ ειεθηξνληθή 
νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ, ζε κνξθή pdf, ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν κε ηηο 
πξνζθεξφκελεο ηηκέο, ην ππφδεηγκα ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο  
 
ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε 
ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν 
θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ  θαη ζηελ 
επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ  
Οη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 
αλαπξνζαξκφδνληαη  
Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή 
θαζνξίδεηαη  ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε 
ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε  ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα ζην 
Παξάξηεκα …ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  
2.4.5 Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ104   
Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 
δψδεθα (12)  κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  
Πξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη 
σο κε θαλνληθή. 
Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 
2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ 
αξρηθή δηάξθεηα. ε πεξίπησζε αηηήκαηνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο 
πξνζθνξάο, γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, πνπ απνδέρηεθαλ ηελ παξάηαζε, πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο 
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ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ  γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ 
δηάζηεκα. 
Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 
απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά 
πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε 
νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ 
ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ 
αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε 
δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξαηείλνπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί 
νηθνλνκηθνί θνξείο. 
ε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο 
πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο. 
 
2.4.6 Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ105 
H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 
απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 
α) ε νπνία απνθιίλεη απφ απαξάβαηνπο φξνπο πεξί ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ή δελ 
ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Υξφλνο θαη 
ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, 
ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.4. (Πεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη 
ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ), 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη 
αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο 
παξνχζαο,106  
β) ε νπνία πεξηέρεη αηειείο, ειιηπείο, αζαθείο ή ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην ΔΔΔ, εθφζνλ απηέο δελ 
επηδέρνληαη ζπκπιήξσζεο, δηφξζσζεο, απνζαθήληζεο ή δηεπθξίληζεο ή, εθφζνλ επηδέρνληαη, δελ 
έρνπλ απνθαηαζηαζεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα 
ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξ. 3.1.2.1 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 
γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο 
πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 
ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3.1.2.1 ηεο παξνχζαο θαη ηα άξζξα 102 θαη 103 ηνπ λ. 4412/2016, 
δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,  
ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο 
πξνζθνξέο . Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο 
παξνχζαο ( πεξ. γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ 
ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο είηε σο κέιε ελψζεσλ.  
ζη) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 
δ) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  
ε) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ παξάζρεη, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ 
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εμεγήζεηο 
αλαθνξηθά κε ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλεη  ζε απηήλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ηνπ 
θαίλεηαη αζπλήζηζηα ρακειή ζε ζρέζε κε ηα αγαζά, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ 
λ.4412/2016, 
ζ) εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη είλαη αζπλήζηζηα ρακειή δηφηη δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηζρχνπζεο  
ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.4412/2016, 
η) ε νπνία παξνπζηάδεη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 
ζχκβαζεο, 
ηα) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο, εθφζνλ απηέο δελ ζεξαπεπηνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα κε ηελ ππνβνιή ή 
ηε ζπκπιήξσζή ηνπο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 102 θαη 
103 ηνπ λ.4412/2016, 
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106 Άξζξα 92 έσο 97, άξζξν 100 θαζψο θαη άξζξα 102 έσο 104 ηνπ λ. 4412/16 
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ηβ) εάλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ 
πξνζσξηλφ αλάδνρν, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 
2.2.3 ηεο παξνχζαο ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ 
πνηνηηθήο επηινγήο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4. επ., πεξί θξηηεξίσλ επηινγήο, 
ηγ) εάλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ.4412/2016, 
δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ λ. 4412/2016, είλαη εθ 
πξνζέζεσο απαηειά, ή φηη έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 
 
3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ   
3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  
3.1.1 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ107 
Σν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ  πξνζθνξψλ αξκφδην φξγαλν ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ήηνη ε επηηξνπή δηελέξγεηαο/επηηξνπή αμηνιφγεζεο108, εθεμήο Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνχ, πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ 
ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα: 
Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή Πξνζθνξά» 
θαη ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ηελ … θαη ψξα ….  
ην ζηάδην απηφ ηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίδνληαη είλαη πξνζβάζηκα κφλν ζηα 
κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 
 
3.1.2 Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 
3.1.2.1 Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή 
πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ, κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ΔΖΓΖ νξγάλσλ 
ηεο109, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή, ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο, δεηά απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο, φηαλ νη πιεξνθνξίεο ή ε ηεθκεξίσζε πνπ πξέπεη λα 
ππνβάιινληαη είλαη ή εκθαλίδνληαη ειιηπείο ή ιαλζαζκέλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ζην 
ΔΔΔ, ή φηαλ ιείπνπλ ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα, λα ππνβάιινπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα 
απνζαθελίδνπλ ή λα νινθιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, εληφο πξνζεζκίαο 
φρη κηθξφηεξεο ησλ δέθα (10) εκεξψλ θαη φρη κεγαιχηεξεο ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή ε απνζαθήληζε 
δεηείηαη θαη γίλεηαη απνδεθηή ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ηξνπνπνηείηαη ε πξνζθνξά ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη φηη αθνξά ζε ζηνηρεία ή δεδνκέλα, ησλ νπνίσλ είλαη αληηθεηκεληθά 
εμαθξηβψζηκνο ν πξνγελέζηεξνο ραξαθηήξαο ζε ζρέζε κε ην πέξαο ηεο θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο 
παξαιαβήο πξνζθνξψλ. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη΄ αλαινγίαλ θαη γηα ηπρφλ ειιείπνπζεο 
δειψζεηο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη βεβαηψλνπλ γεγνλφηα αληηθεηκεληθψο εμαθξηβψζηκα110. 
Δηδηθφηεξα : 
α) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ εμεηάδεη αξρηθά ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα 
κε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 72. ε πεξίπησζε παξάιεηςεο πξνζθφκηζεο, είηε ηεο  εγγχεζεο 
ζπκκεηνρήο ειεθηξνληθήο έθδνζεο, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, είηε 
ηνπ πξσηνηχπνπ ηεο έληππεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα 
απνζθξάγηζεο, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη ηελ απφξξηςε 
ηεο πξνζθνξάο σο απαξάδεθηεο.   
ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή απφθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξψλεηαη ην 
αλσηέξσ πξαθηηθφ. Ζ απφθαζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ εθδίδεηαη πξηλ 

                                                 

107 Άξζξν 100 λ. 4412/2016 θαη άξζξν 16 ΚΤΑ ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο  

108 Δπηζεκαίλεηαη φηη, σο πξνο ηηο πξνζεζκίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ελεξγεηψλ ηεο 

Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην  άξζξν 221Α ηνπ λ. 4412/2016 

109 ην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηα φξγαλα πνπ γλσκνδνηνχλ 

πξνο ηα απνθαηλφκελα φξγαλα ((επηηξνπή δηελέξγεηαο/επηηξνπή αμηνιφγεζεο) ειέγρνπλ, ζχκθσλα 

κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016, ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφλησλ, 

αμηνινγνχλ ηηο πξνζθνξέο, εηζεγνχληαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο απφ ηε δηαδηθαζία, ηελ απφξξηςε ησλ 

πξνζθνξψλ, ηελ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ, ηελ απνδέζκεπζε ή θαηάπησζε ησλ 

εγγπήζεσλ, ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη γλσκνδνηνχλ γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ αλαθχπηεη 

θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο.  

110 Άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. Πξβι θαη  έθζεζε ζπλεπεηψλ ξπζκίζεσλ επί ηνπ άξζξνπ 42 λ. 

4781/2021  
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απφ ηελ έθδνζε νπνηαζδήπνηε άιιεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ηεο 
νηθείαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζχκβαζεο θαη θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο, κέζσ ηεο 
ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ. 
Καηά ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 
παξάγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο. 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί παξάιιεια κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο 
εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο111. 
 
β) Μεηά ηελ έθδνζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη αξρηθά ζηνλ 
έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ελ ζπλερεία ζηελ αμηνιφγεζε ησλ ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ  ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ 
αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο 
νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ 
ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ112. 
 
γ) ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 
πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο θαη ε ηερληθή 
πξνζθνξά θξίζεθαλ απνδεθηά, ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν θαηαρσξίδνληαη νη νηθνλνκηθέο 
πξνζθνξέο θαηά ζεηξά κεηνδνζίαο θαη εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ 
θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.  
Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε 
αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 
«Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο 
πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην είθνζη 
(20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη 
ηα άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016. Δάλ ηα παξερφκελα ζηνηρεία δελ εμεγνχλ θαηά ηξφπν 
ηθαλνπνηεηηθφ ην ρακειφ επίπεδν ηεο ηηκήο ή ηνπ θφζηνπο πνπ πξνηείλεηαη, ε πξνζθνξά 
απνξξίπηεηαη σο κε θαλνληθή. [ε θάζε πεξίπησζε ε θξίζε ηεο Α.Α. ζρεηηθά κε ηηο αζπλήζηζηα 
ρακειέο πξνζθνξέο θαη ηελ απνδνρή ή φρη ησλ ζρεηηθψλ εμεγήζεσλ εθ κέξνπο ησλ 
πξνζθεξφλησλ ελζσκαηψλεηαη ζηελ θαησηέξσ εληαία απφθαζε113] 
ηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε 
κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ 
ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο 
ηζφηηκεο πξνζθνξέο.114  [Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα απνηειέζκαηα ηεο θιήξσζεο ελζσκαηψλνληαη 
νκνίσο ζηελ σο θαησηέξσ εληαία απφθαζε] 
ηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εγθξίλεη ηα αλσηέξσ 
πξαθηηθά εθδίδεηαη απφθαζε γηα ηα  απνηειέζκαηα  φισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ115 
(«Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο», «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά») θαη ε 
αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί εγγξάθσο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ 
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, ηνλ πξψην ζε θαηάηαμε κεηνδφηε ζηνλ νπνίνλ πξφθεηηαη 
λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφο αλάδνρνο») λα ππνβάιεη ηα δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, 
ζχκθσλα  κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 103 θαη ηελ παξάγξαθν 3.2 ηεο παξνχζαο, πεξί 
πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ απφθαζε έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ δελ θνηλνπνηείηαη 
ζηνπο πξνζθέξνληεο θαη ελζσκαηψλεηαη ζηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 
ε θάζε πεξίπησζε, φηαλ εμ αξρήο έρεη ππνβιεζεί κία πξνζθνξά, ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ 
ζηαδίσλ ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ήηνη Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη 
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 
4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.3 ηεο παξνχζαο, πνπ εθδίδεηαη κεηά ην πέξαο θαη ηνπ 

                                                 

111 Άξζξν 72 παξ. 13 λ. 4412/2016 

112 Ζ αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα εγθξίλεη ην πξαθηηθφ απηφ κε εζσηεξηθή ηεο απφθαζε. 

113 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο γλσκνδνηηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ αλήθεη ν 

νπζηαζηηθφο έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δεηήκαηνο 

ηεο απφξξηςεο πξνζθνξψλ σο αζπλήζηζηα ρακειψλ. Πξβι θαη απφθαζε ηΔ ΔΑ 184/2020 

114 Άξζξν 90 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016. 

115 Άξζξν 100, παξ. 2 λ. 4412/2016  
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ηειεπηαίνπ ζηαδίνπ ηεο δηαδηθαζίαο. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή 
ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο116. 
 
3.2 Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ117 - Γηθαηνινγεηηθά 
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 
Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή  
πξφζθιεζε ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ 
αλάδνρν»), κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην 
ΔΖΓΖ, θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
ζρεηηθήο  έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα 
πξσηφηππα ή αληίγξαθα φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.2. 
ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ 
ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο 
επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 - 2.2.8  απηήο.  
Δηδηθφηεξα, ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ απνζηέιινληαη 
απφ απηφλ ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF, ζχκθσλα κε ηα εηδηθψο 
νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.4.2.5 ηεο παξνχζαο. 
Δληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ην αξγφηεξν έσο ηελ ηξίηε 
εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο, πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε 
έληππε κνξθή θαη ζε θιεηζηφ θάθειν, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο, ηα ζηνηρεία ηνπ 
Γηαγσληζκνχ θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα 
νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε έληππε κνξθή (σο πξσηφηππα ή αθξηβή αληίγξαθα), 
ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 2.4.2.5118.  
Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 
ππoβιήζεθαλ, ε αλαζέηνπζα αξρή θαιεί ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα πξνζθνκίζεη ηα ειιείπνληα 
δηθαηνινγεηηθά ή λα ζπκπιεξψζεη ηα ήδε ππνβιεζέληα ή λα παξάζρεη δηεπθξηλήζεηο κε ηελ έλλνηα 
ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 
πξφζθιεζεο ζε απηφλ. 
Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεκα, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 
«Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή, γηα 
παξάηαζε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, ζπλνδεπφκελν απφ απνδεηθηηθά έγγξαθα πεξί αίηεζεο 
ρνξήγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή 
παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο απηψλ, γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζή ηνπο απφ 
ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο. Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο κπνξεί λα αμηνπνηεί ηε δπλαηφηεηα απηή 
ηφζν εληφο ηεο  αξρηθήο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ φζν θαη εληφο ηεο 
πξνζεζκίαο γηα ηελ πξνζθφκηζε ειιεηπφλησλ ή ηε ζπκπιήξσζε ήδε ππνβιεζέλησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, σο αλσηέξσ πξνβιέπεηαη. Ζ 
παξνχζα ξχζκηζε εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε 
ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη 
πξηλ απφ ην ζηάδην θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 5 
ηνπ άξζξνπ 79  ηνπ λ. 4412/2016, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο 
δηαθάλεηαο. 
Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε 
εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 
επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ 
δηαδηθαζίαο, εάλ: 
i) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε  
ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ)  είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή έρνπλ 
ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία , ή  
ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή 
αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ή  
iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε 
κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) ή ε 
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πιήξσζε κηαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε 
ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 έσο 2.2.8 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο.  
ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο 
πξνυπνζέζεηο, ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν 
χκβαζεο (ΔΔΔ) φηη πιεξνί,  νη νπνίεο κεηαβνιέο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο κεηαβνιέο έιαβε 
γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), 
δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ119.  
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη 
έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη: α) δελ 
βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη β) 
πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο 
παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ 
απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε 
δηθαηνινγεηηθψλ ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη αλσηέξσ (παξάγξαθνο 3.1.2.1.) θαη ηε δηαβίβαζή ηνπ 
ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ 
θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.  
 
 3.3 Καηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο120  
3.3.1. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο 
Δπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνία ελζσκαηψλεηαη ε απφθαζε 
έγθξηζεο ησλ πξαθηηθψλ ησλ πεξ. α & β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ. 4412/2016 (πεξί 
αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηεο ηερληθήο θαη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο).    
Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζε φινπο ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, εθηφο απφ φζνπο απνθιείζηεθαλ 
νξηζηηθά δπλάκεη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016, ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ 
νπνία αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, 
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 360 έσο 372 ηνπ λ. 4412/2016, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο 
δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαη, επηπιένλ, αλαξηά ηα δηθαηνινγεηηθά 
ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηα «πλεκκέλα Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ». Μεηά ηελ έθδνζε θαη 
θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο νη πξνζθέξνληεο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ 
ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο, κε ελέξγεηεο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο121. Καηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή 
ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο. Γελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε 
άιιεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο.122 
 
 
3.3.2. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαζίζηαηαη νξηζηηθή, εθφζνλ ζπληξέμνπλ νη αθφινπζεο 
πξνυπνζέζεηο ζσξεπηηθά: 
α) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ δελ έρνπλ 
απνθιεηζηεί νξηζηηθά,  
β) παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ζε πεξίπησζε άζθεζεο, 
παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ θαη ζε 
πεξίπησζε άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ, εθδνζεί απφθαζε επί ηεο 
αίηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη  ζην 
ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016, 
γ) νινθιεξσζεί επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα 
άξζξα 324 έσο 327 ηνπ λ. 4700/2020, εθφζνλ απαηηείηαη, 
θαη  
δ) ν  πξνζσξηλφο αλάδνρνο, ππνβάιιεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη θαη έπεηηα απφ ζρεηηθή 
πξφζθιεζε, ππεχζπλε δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 79Α ηνπ 
λ. 4412/2016, ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη, δελ έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο κεηαβνιέο 
θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ λ. 4412/2016 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ 
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ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Ζ ππεχζπλε 
δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη κλεκνλεχεηαη ζην ζπκθσλεηηθφ. Δθφζνλ 
δεισζνχλ νςηγελείο κεηαβνιέο, ε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε νπνία 
εηζεγείηαη πξνο ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν. 
 
Μεηά απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ 
αλάδνρν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην 
ΔΖΓΖ, λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία  δεθαπέληε 
(15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη 
ζπλαθζείζα κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζηνλ αλάδνρν.  
ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα 
ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, κε ηελ επηθχιαμε αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη 
έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη 
αθνινπζείηαη ε ίδηα, σο άλσ δηαδηθαζία, γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε 
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ 
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη ζχκθσλα κε 
ηελ παξάγξαθν 3.5 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. ηελ πεξίπησζε απηή,  ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί 
λα αλαδεηήζεη απνδεκίσζε, πέξα απφ ηελ θαηαπίπηνπζα εγγπεηηθή επηζηνιή, ηδίσο δπλάκεη ησλ 
άξζξσλ 197 θαη 198 ΑΚ. 
Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ απεπζχλεη ηελ εηδηθή πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο 
απφθαζεο θαηαθχξσζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο χπαξμεο επηηαθηηθνχ ιφγνπ δεκφζηνπ 
ζπκθέξνληνο ή αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα απέρεη απφ ηελ 
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ρσξίο λα εθπέζεη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, θαζψο θαη λα 
αλαδεηήζεη απνδεκίσζε ηδίσο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 197 θαη 198 ΑΚ. 
3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή θαη νξηζηηθή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 
Α. Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε δεκφζηα 
ζχκβαζε θαη έρεη ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο επξσπατθήο ελσζηαθήο ή εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο ζηνλ 
ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, έρεη δηθαίσκα λα πξνζθχγεη ζηελ αλεμάξηεηε Αξρή Δμέηαζεο 
Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ), ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα άξζξα 345 επ. λ. 
4412/2016 θαη 1 επ. π.δ. 39/2017, ζηξεθφκελνο κε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, θαηά πξάμεο ή 
παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο 
αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ123 . 
ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο 
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 
(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 
νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή  
(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο   
(γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη 
ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά 
πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε 
δεκνζίεπζε ζην ΚΖΜΓΖ. 
ε πεξίπησζε παξάιεηςεο πνπ απνδίδεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε 
ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο 
πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο124 . 
Οη πξνζεζκίεο σο πξνο ηελ ππνβνιή ησλ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ θαη ησλ παξεκβάζεσλ 
αξρίδνπλ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο ηεο πξναλαθεξζείζαο θαηά πεξίπησζε θνηλνπνίεζεο ή γλψζεο 
θαη ιήγνπλ φηαλ πεξάζεη νιφθιεξε ε ηειεπηαία εκέξα θαη ψξα 23:59:59 θαη, αλ απηή είλαη 
εμαηξεηέα ή άββαην, φηαλ πεξάζεη νιφθιεξε ε επνκέλε εξγάζηκε εκέξα θαη ψξα 23:59:59125. 
Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζπληάζζεηαη ππνρξεσηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ 
ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηνπ π.δ/ηνο 39/2017 θαη θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 
«Δπηθνηλσλία» ζηελ ειεθηξνληθή πεξηνρή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο ηελ 

                                                 

123 Άξζξν 360 παξ. 1 λ. 4412/2016 θαη 3 παξ. 1 π.δ. 39/2017. 

124 Άξζξν 361 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 4 π.δ. 39/2017 

125 Παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 9 θαη άξζξν 18 ηεο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο 
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έλδεημε «Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηεο Κ.Τ.Α. Πξνκήζεηεο θαη 
Τπεξεζίεο. 
Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ 
πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 363 Ν. 
4412/2016 . Ζ επηζηξνθή ηνπ παξαβφινπ ζηνλ πξνζθεχγνληα γίλεηαη: α) ζε πεξίπησζε νιηθήο ή 
κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ, β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε 
πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επί 
ηεο πξνζθπγήο, γ) ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ηνπ πξνζθεχγνληα απφ ηελ πξνζθπγή ηνπ έσο θαη 
δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθπγήο.  
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε 
ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ κεηά απφ 
άζθεζε πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 368 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 20 π.δ. 
39/2017. Όκσο, κφλε ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο 
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ππφ ηελ επηθχιαμε ρνξήγεζεο απφ ην Κιηκάθην πξνζσξηλήο 
πξνζηαζίαο ζχκθσλα κε ην άξζξν 366 παξ. 1-2 λ. 4412/2016 θαη 15 παξ. 1-4 π.δ. 39/2017.  
Ζ πξνεγνχκελε παξάγξαθνο δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ππνβιεζεί κφλν κία (1) πξνζθνξά. 
Μεηά ηελ, θαηά ηα σο άλσ, ειεθηξνληθή θαηάζεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ε αλαζέηνπζα 
αξρή,  κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο «Δπηθνηλσλία»  :  
α) Κνηλνπνηεί ηελ πξνζθπγή ην αξγφηεξν έσο ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηάζεζή ηεο 
ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην, ν νπνίνο κπνξεί λα ζίγεηαη απφ ηελ απνδνρή ηεο πξνζθπγήο, 
πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ην, πξνβιεπφκελν απφ ηα άξζξα 362 παξ. 3 θαη 7 π.δ. 39/2017, 
δηθαίσκα παξέκβαζήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο, γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο 
ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, πξνζθνκίδνληαο φια ηα θξίζηκα έγγξαθα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ. 
β) Γηαβηβάδεη ζηελ ΑΔΠΠ, ην αξγφηεξν εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα θαηάζεζεο, 
ηνλ πιήξε θάθειν ηεο ππφζεζεο, ηα απνδεηθηηθά θνηλνπνίεζεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηξίηνπο 
αιιά θαη ηελ Έθζεζε Απφςεψλ ηεο επί ηεο πξνζθπγήο. ηελ Έθζεζε Απφςεσλ ε αλαζέηνπζα 
αξρή κπνξεί λα παξαζέζεη αξρηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή αηηηνινγία γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο 
πξνζβαιιφκελεο κε ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή πξάμεο. 
γ) Κνηλνπνηεί ζε φια ηα κέξε ηελ Έθζεζε Απφςεσλ, ηηο Παξεκβάζεηο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ 
ηπρφλ ηε ζπλνδεχνπλ, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηφπνπ ηνπ δηαγσληζκνχ ην αξγφηεξν έσο ηελ 
επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηάζεζή ηνπο. 
δ)πκπιεξσκαηηθά ππνκλήκαηα θαηαηίζεληαη απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε κέζσ ηεο 
πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ησλ 
απφςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο . 
Ζ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ 
βνεζεκάησλ ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 λ. 4412/2016 θαηά 
ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο . 
 
Β. Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη, κε ην ίδην δηθφγξαθν εθαξκνδφκελσλ 
αλαινγηθά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 18/1989, ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ θαη 
ηελ αθχξσζή ηεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ 126. Σν απηφ ηζρχεη θαη ζε 
πεξίπησζε ζησπεξήο απφξξηςεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απφ ηελ Α.Δ.Π.Π. Γηθαίσκα 
άζθεζεο ηνπ σο άλσ έλδηθνπ βνεζήκαηνο έρεη θαη ε αλαζέηνπζα αξρή, αλ ε Α.Δ.Π.Π. θάλεη δεθηή 
ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, αιιά θαη απηφο ηνπ νπνίνπ έρεη γίλεη ελ κέξεη δεθηή ε πξνδηθαζηηθή 
πξνζθπγή. 

                                                 

126 Πξβι. άξζξν 372 παξ. 3 λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε ην  νπνίν: «Αξκφδην γηα ηελ εθδίθαζε ησλ 

ππνζέζεσλ ηνπ παξφληνο είλαη ην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν ηεο έδξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Καη` 

εμαίξεζε, δηαθνξέο νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάζεζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην 

πεδίν εθαξκνγήο ησλ Οδεγηψλ 2014/24/ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ, κε εθηηκψκελε αμία κεγαιχηεξε ησλ 

δεθαπέληε εθαηνκκπξίσλ (15.000.000) επξψ, εθδηθάδνληαη απφ ην πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο». 

Καηά ζπλέπεηα, κε βάζε ηελ εθηηκψκελε αμία εθάζηεο ζχκβαζεο, ε α.α. ζπκπιεξψλεη ζην παξφλ 

άξζξν ηεο Γηαθήξπμεο,  ην αξκφδην, αλά πεξίπησζε, Γηθαζηήξην, ήηνη ην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν ή ην 

πκβνχιην ηεο Δπηθξαηείαο αλαιφγσο.  
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Με ηελ απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ ινγίδνληαη σο ζπκπξνζβαιιφκελεο θαη φιεο νη ζπλαθείο πξνο ηελ 
αλσηέξσ απφθαζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί ή 
ζπληειεζηεί αληηζηνίρσο έσο ηε ζπδήηεζε ηεο σο άλσ αίηεζεο ζην Γηθαζηήξην. 
Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαη αθχξσζεο πεξηιακβάλεη κφλν αηηηάζεηο πνπ είραλ πξνηαζεί κε ηελ 
πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ή αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηεο Α.Δ.Π.Π. ή ην πεξηερφκελν ησλ 
απνθάζεψλ ηεο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή, εθφζνλ αζθήζεη ηελ αίηεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ 
λ. 4412/2016, κπνξεί λα πξνβάιεη θαη νςηγελείο ηζρπξηζκνχο αλαθνξηθά κε ηνπο επηηαθηηθνχο 
ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, νη νπνίνη θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ άκεζε αλάζεζε ηεο 
ζχκβαζεο.127 
Ζ σο άλσ αίηεζε θαηαηίζεηαη ζην σο αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ 
απφ  θνηλνπνίεζε ή ηελ πιήξε γλψζε ηεο απφθαζεο ή απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο γηα 
ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ελψ ε δηθάζηκνο γηα ηελ εθδίθαζε 
ηεο αίηεζεο αθχξσζεο δελ πξέπεη λα απέρεη πέξαλ ησλ εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηνπ 
δηθνγξάθνπ.128 
Αληίγξαθν ηεο αίηεζεο κε θιήζε θνηλνπνηείηαη κε ηε θξνληίδα ηνπ αηηνχληνο πξνο ηελ Α.Δ.Π.Π., 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή, αλ δελ έρεη αζθήζεη απηή ηελ αίηεζε, θαη πξνο θάζε ηξίην ελδηαθεξφκελν, 
ηελ θιήηεπζε ηνπ νπνίνπ δηαηάζζεη κε πξάμε ηνπ ν Πξφεδξνο ή ν πξνεδξεχσλ ηνπ αξκφδηνπ 
Γηθαζηεξίνπ ή Σκήκαηνο έσο ηελ επφκελε εκέξα απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο. Ο αηηψλ 
ππνρξενχηαη επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηνπ ελδίθνπ βνεζήκαηνο λα πξνβεί ζηηο παξαπάλσ 
θνηλνπνηήζεηο εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε θαη ηελ παξαιαβή 
ηεο σο άλσ πξάμεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Δληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 
σο άλσ θνηλνπνίεζε ηεο αίηεζεο θαηαηίζεηαη ε παξέκβαζε θαη δηαβηβάδνληαη ν θάθεινο θαη νη 
απφςεηο ησλ παζεηηθψο λνκηκνπνηνχκελσλ. Δληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο θαηαηίζεληαη ζην 
Γηθαζηήξην θαη ηα ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ δηαδίθσλ. 
Δπηπξφζζεηα, ε παξέκβαζε θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα ηνπ παξεκβαίλνληνο ζηα ινηπά κέξε ηεο 
δίθεο εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζή ηεο, αιιηψο ινγίδεηαη σο απαξάδεθηε. Σν δηαηαθηηθφ 
ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο εθδίδεηαη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο ή 
απφ ηελ πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ππνκλεκάησλ. 
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε θαη ε άζθεζε ηεο αίηεζεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ 
θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο, εθηφο 
εάλ κε πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. Δπίζεο, ε πξνζεζκία γηα 
ηελ άζθεζε θαη ε άζθεζή ηεο αίηεζεο θσιχνπλ ηελ πξφνδν ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή 
δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά.129 Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο θαηαηίζεηαη 
παξάβνιν, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 5 ηνπ Ν. 4412/2016.   
Αλ ν ελδηαθεξφκελνο δελ αηηήζεθε ή αηηήζεθε αλεπηηπρψο ηελ αλαζηνιή θαη ε ζχκβαζε 
ππνγξάθεθε θαη ε εθηέιεζή ηεο νινθιεξψζεθε πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο, εθαξκφδεηαη 
αλαιφγσο ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ π.δ. 18/1989.  
Αλ ην δηθαζηήξην αθπξψζεη πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά ηε ζχλαςε ηεο 
ζχκβαζεο, ην θχξνο ηεο ηειεπηαίαο δελ ζίγεηαη, εθηφο αλ πξηλ απφ ηε ζχλαςε απηήο είρε αλαζηαιεί 
ε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε δελ είλαη άθπξε, ν 
ελδηαθεξφκελνο δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 373 
ηνπ λ. 4412/2016. 
Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4412/2016, γηα ηελ εθδίθαζε ησλ δηαθνξψλ ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 18/1989. 
 
3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη, αηηηνινγεκέλα, ηε 
δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά 
απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή 
παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηεο σο 
άλσ Δπηηξνπήο, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά 
ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε 
παξάιεηςε.  

                                                 

127 Πξβι. άξζξν 372 παξ. 1 θαη 2 Ν. 4412/2016. 

128 Πξβι. άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016. 

129 Πξβι άξζξν 372 παξ. 6 ηνπ λ. 4412/2016. 
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Δηδηθφηεξα, ε αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο φηαλ απηή απνβεί άγνλε είηε 
ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ζηελ 
πεξίπησζε ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 105, πεξί θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο 
ζχκβαζεο. 
Δπίζεο κπνξεί λα καηαηψζεη ηε δηαδηθαζία:  α) ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο 
αλάζεζεο, εθηφο εάλ κπνξεί λα ζεξαπεχζεη ην ζθάικα ή ηελ παξάιεηςε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 
ηνπ άξζξνπ 106 , β) αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν, γ) αλ 
ιφγσ αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, δ) αλ ε επηιεγείζα 
πξνζθνξά θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε, ε) ζηελ πεξίπησζε ησλ παξ. 3 θαη 4 
ηνπ άξζξνπ 97, πεξί ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξψλ, ζη) γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ 
ζπκθέξνληνο, φπσο ηδίσο, δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
 
 
4. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  
4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο,) 
4.1.1 Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο:  
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο 
εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ή ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 
δηθαηψκαηα πξναίξεζεο  θαη θαηαηίζεηαη κέρξη θαη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ.  
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' 
ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ 
αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 
Σν πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή 
φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 
ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη 
αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαζέζεη κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο 
ηξνπνπνηεκέλεο ζχκβαζεο, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο 
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο.  
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ζηελ πεξίπησζε 
παξαβίαζεο, απφ ηνλ αλάδνρν, ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  
Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη κεγαιχηεξνο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ 
ρξφλν θφξησζεο ή παξάδνζεο, γηα δηάζηεκα 60 εκεξψλ  
Ζ/Οη εγγχεζε/εηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη/νληαη ζην ζχλνιφ ηνπ/ο κεηά απφ ηελ πνζνηηθή θαη 
πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 
ε πεξίπησζε πνπ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη 
παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ηεο εγγχεζεο  θαιήο εθηέιεζεο 
γίλεηαη κεηά απφ ηελ αληηκεηψπηζε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ 
εθπξφζεζκνπ.  
4.2  πκβαηηθφ Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  
Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  
4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 
4.3.1 Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην 
ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α΄. 
Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη 
βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο 
αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 
4.3.2 ηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ πξντφλησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 
2939/2001, επηπιένλ ηνπ φξνπ ηεο παξ. 4.3.1 πεξηιακβάλεηαη ν φξνο φηη ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη 
θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο 
ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 11 ηνπ άξζξνπ 4β ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 16 ηνπ λ.2939/2001. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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κέζσ ηνπ αξρείνπ δεκνζηνπνίεζεο εγγεγξακκέλσλ παξαγσγψλ ζην Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ 
(ΔΜΠΑ) πνπ ηεξείηαη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Δ.Ο.ΑΝ. εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο 
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016 θαη απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ, ζην νπνίν γίλεηαη ππνρξεσηηθά κλεία ηνπ αξηζκνχ ΔΜΠΑ ηνπ ππφρξενπ 
παξαγσγνχ. Ζ κε ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ έρεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο 
παξαγξάθνπ 7 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016.130. 
 
4.4 Τπεξγνιαβία 
4.4.1. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ 
αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ 
επζχλε ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  
4.4.2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ 
ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε 
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 
θάζε αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο 
απαηηνχκελεο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο 
ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά 
ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο ζπλεξγαζίαο131. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ 
κε ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο 
δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ 
ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα 
γλσζηνπνηήζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.  
4.4.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 
ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο 
παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν 
αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά  
ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, 
πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, 
δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ 
ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.  
Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ή 
δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 
ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 4412/2016.  
4.5 Σξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο132 
Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 
4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β  ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ 
λ. 4412/133 134 

                                                 

130 Άξζξν 130 λ.4412/2016 

131 Πξβι παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ. 4412/2016 

132  Πξβι. άξζξν 132 ηνπ λ. 4412/2016 

133 Πξβι. άξζξν 201 λ. 4412/2016, ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πεξίπησζε ζη ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 

221. Δηδηθά γηα ηελ πεξίπησζε ησλ Κεληξηθψλ Αξρψλ Αγνξψλ, γηα δεηήκαηα ηξνπνπνίεζεο 

ζπκθσληψλ - πιαίζην θαη ζπκβάζεσλ θεληξηθψλ πξνκήζεηψλ πνπ ζπλάπηνληαη απφ απηέο, 

γλσκνδνηεί ε επηηξνπή ηεο πεξ. α’ ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ((επηηξνπή δηελέξγεηαο/επηηξνπή 

αμηνιφγεζεο) 

134 Γπλαηφηεηα ηεο Α.Α. λα πξνβιέςεη ζηε δηαθήξπμε ξήηξεο αλαζεψξεζεο/ πξναηξέζεηο. ηελ 

πεξίπησζε απηή θαη εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζαθείο, αθξηβείο θαη ξεηέο ξήηξεο αλαζεψξεζεο, ζηηο 

νπνίεο κπνξεί λα πεξηιακβάλνληαη θαη ξήηξεο αλαζεψξεζεο ηηκψλ ή πξναηξέζεηο, επηηξέπεηαη ε 

ηξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο ρσξίο λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο, αλεμαξηήησο ηεο ρξεκαηηθήο αμίαο ηεο 

ηξνπνπνίεζεο. Οη ξήηξεο απηέο αλαθέξνπλ ην αληηθείκελν θαη ηε θχζε ησλ ελδερφκελσλ 

ηξνπνπνηήζεσλ ή πξναηξέζεσλ, θαζψο θαη ηνπο φξνπο ππφ ηνπο νπνίνπο κπνξνχλ λα 

ελεξγνπνηεζνχλ. Οη πξνβιεπφκελεο ηξνπνπνηήζεηο ή πξναηξέζεηο δε ζα πξέπεη λα κεηαβάινπλ ηε 

ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο (Πξβι. άξζξν 132 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016). 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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Μεηά ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο ιφγσ ηεο έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 203 ηνπ λ. 
4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.2. ηεο παξνχζαο135, φπσο θαη ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο γηα 
φινπο ιφγνπο ηεο παξαγξάθνπ 4.6, πιελ απηνχ ηεο πεξ. (α),  ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα 
πξνζθαιέζεη ηνλ επφκελν, θαηά ζεηξά θαηάηαμεο νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ παξνχζα 
δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο θαη λα ηνπ πξνηείλεη λα αλαιάβεη ην 
αλεθηέιεζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαη ζε ηίκεκα πνπ 
δελ ζα ππεξβαίλεη ηελ πξνζθνξά πνπ απηφο είρε ππνβάιεη (ξήηξα ππνθαηάζηαζεο)136. Ζ 
ζχκβαζε ζπλάπηεηαη εθφζνλ εληφο ηεο ηεζείζαο πξνζεζκίαο πεξηέιζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 
έγγξαθε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηεο. Ζ άπξαθηε πάξνδνο ηεο πξνζεζκίαο ζεσξείηαη σο 
απφξξηςε ηεο πξφηαζεο.  
 
4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο137  
4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 
θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 
α) ε ζχκβαζε ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 
4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο 
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ 
ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 
γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 
ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο πλζήθεο θαη ηελ Οδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη 
αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ 
άξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 
δ) ν αλάδνρνο θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, γηα έλα απφ ηα 
αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο, 
ε) ν αλάδνρνο πησρεχζεη ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ ή αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
εμπγίαλζεο θαη δελ ηεξεί ηνπο φξνπο απηήο ή εάλ βξεζεί ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε, 
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ.  
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αλάδνρνο 
ν νπνίνο ζα βξεζεί ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή 
απνδεηθλχεη φηη είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο.  
 
 
5. ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  
5.1 Σξφπνο πιεξσκήο138  
5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πην θάησ ηξφπν :  
α) Σν 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ πιηθψλ  
Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ 
θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 

                                                 

135      Βι. ηδίσο ηελ πεξ. γ ηεο παξ.4  ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ λ. 4412/2016 

136      Άξζξν 132, παξ. 1δ), πεξ. αα ηνπ λ. 4412/2016.  

  Πξβι., επίζεο, Καηεπζπληήξηα Οδεγία 22 ηεο Αξρήο κε ηίηιν «Σξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ 

θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο», Κεθάιαην ΗΗΗ.Γ. ζεκείν Η, ζει. 17 (ΑΓΑ: 7ΜΤΣΟΞΣΒ-ΕΓΕ).   

137 Άξζξν 133 ηνπ λ. 4412/2016 Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο 

138     Γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ησλ νπνίσλ ε εθηηκψκελε αμία, εθηφο Φ.Π.Α., είλαη ίζε πξνο ή 

αλψηεξε απφ ηα θαηψηαηα φξηα ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 4412/2016 νη αλαζέηνπζεο αξρέο ππνρξενχληαη 

λα παξαιακβάλνπλ θαη λα επεμεξγάδνληαη ειεθηξνληθά ηηκνιφγηα πνπ είλαη ζχκθσλα κε ην 

επξσπατθφ πξφηππν έθδνζεο ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε 12 

ηνπ άξζξνπ 149 ηνπ λ. 4601/2019 (Α΄44) θαη ησλ, θαη΄εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 154 ηνπ λφκνπ 

απηνχ, θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ.  
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4412/2016139, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο 
ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  
5.1.2. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα 
κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ 
ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο 
αθφινπζεο θξαηήζεηο:  
α) Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ 
ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 140 
β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηεο αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ, ε νπνία 
ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. 
Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα 
ινγαξηαζκφ  ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 
ηνπ λ. 4412/2016141 
γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ 
ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο 
Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016)142 . 
Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη 
ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ 20%. 
Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ 
εηζνδήκαηνο επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ.  
5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο  
5.2.1. Ο αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο143 απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα 
πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 
αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ (Δπηηξνπή Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβήο): 
α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 105 πεξί θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο, 
β) ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε 
ή/θαη δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζρεηηθέο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηε 
ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, εληφο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 
γ) εθφζνλ δελ θνξηψζεη, δελ παξαδψζεη ή δελ αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά αγαζά ή δελ 
επηζθεπάζεη ή δελ ζπληεξήζεη απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ 
δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016,  κε ηελ επηθχιαμε ηεο 
επφκελεο παξαγξάθνπ. 
ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ζχκβαζε θαηά ηελ σο άλσ 
πεξίπησζε γ, ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε νπνία κλεκνλεχεη ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ λ. 4412/2016144 θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ 
ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί, κέζα ζε 
πξνζεζκία πνπ ζα νξηζζεί κε ηελ αλσηέξσ εηδηθή φριεζε.  Αλ ε πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή 
φριεζε, παξέιζεη, ρσξίο ν αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία 
ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο, κε απφθαζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο. 
Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

                                                 

139 Άξζξν 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 

4782/2021.  

140 Άξζξν 4 παξ. 3 έβδνκν εδάθην ηνπ λ. 4013/2011. 

141 Ο ρξφλνο, ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία θξάηεζεο ησλ σο άλσ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, θαζψο θαη 

θάζε άιιν αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο σο άλσ θξάηεζεο  εμαξηάηαη απφ ηελ έθδνζε ηεο 

θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ  ηεο παξ. 6 ηνπ 

άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 

142 Πξβι Τπνπξγηθή Απφθαζε 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ, ηξφπνπ 

ππνινγηζκνχ ηεο δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο 

Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.), θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ 

εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 350 ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 

143 Άξζξν 203 ηνπ λ. 4412/2016  
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ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε 
ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν 
ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά νη παξαθάησ 
θπξψζεηο: 
α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά πεξίπησζε, 
β) Καηαινγηζκφο ηνπ δηαθέξνληνο, πνπ πξνθχπηεη εηο βάξνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ απηή 
πξνκεζεπηεί ηα αγαζά, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ 
θνξέα, αλαζέηνληαο ην αλεθηέιεζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο ζηνλ επφκελν θαηά ζεηξά θαηάηαμεο 
νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ είρε ιάβεη κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο. Αλ ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ απνδερζεί ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα 
αξρή κπνξεί λα πξνκεζεπηεί ηα αγαζά, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην 
νηθνλνκηθφ θνξέα, απφ ηξίην νηθνλνκηθφ θνξέα είηε κε δηελέξγεηα λέαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο 
ζχκβαζεο είηε κε πξνζθπγή ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο, ρσξίο πξνεγνχκελε δεκνζίεπζε, 
εθφζνλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ λ. 4412/2016. Σν δηαθέξνλ ππνινγίδεηαη 
κε ηνλ αθφινπζν ηχπν: 
Γ = (ΣΚΣ ΣΚΔ) x Π Όπνπ: Γ = Γηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη εηο βάξνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 
εθφζνλ απηή πξνκεζεπηεί ηα αγαζά πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην 
νηθνλνκηθφ θνξέα, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ αλαθεξφκελα. Σν δηαθέξνλ ιακβάλεη ζεηηθέο ηηκέο, 
αιιηψο ζεσξείηαη ίζν κε κεδέλ. 
ΣΚΣ = Σηκή θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο 
απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα ζηνλ λέν αλάδνρν. 
ΣΚΔ = Σηκή θαηαθχξσζεο ηεο πξνκήζεηαο ησλ αγαζψλ, πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο 
απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα, ζχκθσλα κε ηε ζχκβαζε απφ ηελ νπνία θεξχρζεθε έθπησηνο 
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 
Π = πληειεζηήο πξνζαχμεζεο πξνζδηνξηζκνχ ηεο έκκεζεο δεκίαο πνπ πξνθαιείηαη ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή απφ ηελ έθπησζε ηνπ αλαδφρνπ ν νπνίνο ιακβάλεη ηελ ηηκή 1,05 
Ο θαηαινγηζκφο ηνπ δηαθέξνληνο επηβάιιεηαη ζηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ θνξέα κε απφθαζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ εθδίδεηαη ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία δεθανθηψ (18) κελψλ κεηά ηελ 
έθδνζε θαη ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θήξπμεο εθπηψηνπ, θαη εθφζνλ θαηαθπξσζεί ε 
πξνκήζεηα ησλ αγαζψλ πνπ δελ πξνζθνκίζηεθαλ πξνζεθφλησο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ 
θνξέα ζε ηξίην νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ είζπξαμε ηνπ δηαθέξνληνο απφ ηνλ έθπησην νηθνλνκηθφ 
θνξέα κπνξεί λα εθαξκφδεηαη ε δηαδηθαζία ηνπ Κψδηθα Δίζπξαμεο Γεκφζησλ Δζφδσλ. Σν 
δηαθέξνλ εηζπξάηηεηαη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 
δ) Δπηπιένλ, κπνξεί λα επηβιεζεί πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ 
ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016 
θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74 ηνπ σο άλσ λφκνπ, πεξί απνθιεηζκνχ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο. [ε θχξσζε ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ δχλαηαη λα 
επηβιεζεί κεηά ηελ έθδνζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ π.δ.] 
 
5.2.2.  Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ 
θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ 
Ν.4412/16, επηβάιιεηαη πξφζηηκν145 πέληε ηνηο εθαηφ (5%) επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο 
πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 
Σν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζέλησλ 
πιηθψλ, ρσξίο ΦΠΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε 
ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 
ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. 
Καηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- παξάδνζε ή 
αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε 
ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα 
δηάθνξα ζηάδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, 
αληίζηνηρα, ν ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο. 
Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην 
πνζφ πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε 
θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ 
θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 
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ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε 
φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 
5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ146   
Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ 
φξσλ ησλ άξζξσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 6.1. (Υξφλνο 
παξάδνζεο πιηθψλ), 6.4. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – αληηθαηάζηαζε), θαζψο θαη θαη’ 
εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ λα αζθήζεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο 
ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) εκεξψλ απφ ηελ 
εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ εκπξφζεζκε 
άζθεζε ηεο πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη 
ην αξκνδίσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην ηειεπηαίν 
εδάθην ηεο πεξίπησζεο β΄ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/2016 νξγάλνπ, εληφο 
πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο ζεσξείηαη σο ζησπεξψο 
απνξξηθζείζα. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο νπνηαζδήπνηε θχζεο 
δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Αλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα 
ε πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε 
θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο 
απφθαζεο κέρξη απηή λα νξηζηηθνπνηεζεί. 
5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ 
Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ 
ζπλάπηνληαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο , επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή 
αγσγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία εθηειείηαη εθάζηε ζχκβαζε, θαηά ηα 
εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 έσο θαη 6 ηνπ άξζξνπ 205Α ηνπ λ. 4412/2016147. Πξηλ απφ ηελ 
άζθεζε ηεο πξνζθπγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά ε ηήξεζε ηεο 
ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 205 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 
5.3 ηεο παξνχζαο, δηαθνξεηηθά ε πξνζθπγή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Αλ ν αλάδνρνο ηεο 
ζχκβαζεο είλαη θνηλνπξαμία, ε πξνζθπγή αζθείηαη είηε απφ ηελ ίδηα είηε απφ φια ηα κέιε ηεο. Γελ 
απαηηείηαη ε ηήξεζε ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο αλ αζθείηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν αγσγή, ζην 
δηθφγξαθν ηεο νπνίαο δελ ζσξεχεηαη αίηεκα αθχξσζεο ή ηξνπνπνίεζεο δηνηθεηηθήο πξάμεο ή 
παξάιεηςεο. 
6. ΥΡΟΝΟ ΚΑΗ ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΖ  
6.1  Υξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ 
 
6.1.1. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο  νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο κέρξη 31-12-2022. 
Ο ρξφλνο παξάδνζεο δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο πέληε (05) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ 
εκεξνκελία ηεο παξαγγειίαο. Ζ παξάδνζε ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά ζε ρξφλν, ρψξν θαη πνζφηεηεο 
παξαδνχκελνπ πιηθνχ πνπ ζα ππνδεηθλχεη θάζε θνξά ν εξγνδφηεο θαη ζα γίλεηαη κε επζχλε, 
θξνληίδα θαη δαπάλε ηνπ πξνκεζεπηή. Αλ δεηεζεί, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θέξεη ην ζχλνιν 
ηνπ πιηθνχ ζε έλα κήλα ην αξγφηεξν απφ ηελ ζηηγκή πνπ εγγξάθσο ε ππεξεζία ζα δεηήζεη ηελ 
εθηέιεζε ηεο πξνκήζεηαο. Δηδηθά γηα ηα πιηθά πνπ αλαθέξνληα ζηα ηκήκαηα Γ θαη Δ ηζρχνπλ θαη ηα 
θάησζη : ηα πιηθά ζα ηνπνζεηεζνχλ θαη ζα ηεζνχλ ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζε δηάθνξα αληιηνζηάζηα κε 
δαπάλεο θαη έμνδα ηνπ αλάδνρνπ αθνχ πξνεγνχκελνο ν αλάδνρνο απνμειψζεη ηα πθηζηάκελα 
πξνο αληηθαηάζηαζε πιηθά κε έμνδα ηνπ. Σα απνμεισκέλα πιηθά ζα κεηαθεξζνχλ ζηνλ  ρψξν πνπ 
ζα ππνδείμεη ε αλαζέηνπζα αξρή κε έμνδα ηνπ αλαδφρνπ. 
Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε ιήμε ηνπ 
αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο  πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206 ηνπ λ. 
4412/2016. ηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ ηνλ αλάδνρν θαη ε παξάηαζε 
ρνξεγείηαη ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ 
θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ 
επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 207 ηνπ λ. 4412/2016.  
Ζ αλαζέηνπζα αξρή  δελ ππνρξενχηαη λα απνξξνθήζεη ην ζχλνιν ησλ πιηθψλ πνπ δεηνχληαη θαη  ν 
αλάδνρνο γηα ηνλ ιφγν απηφ δελ  δηθαηνχηαη νπνηαζδήπνηε απνδεκίσζεο 
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6.1.2. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα 
παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα παξαδνζεί ην πιηθφ, ν 
αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 
6.1.3. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ πξνκήζεηα, ηελ 
απνζήθε ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη 
λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 
Μεηά απφ θάζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζήθε ππνδνρήο απηψλ, ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 
ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία απνδεηθηηθφ, ζεσξεκέλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζήθεο, ζην νπνίν 
αλαθέξεηαη ε εκεξνκελία πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε 
εθηέιεζε ηεο νπνίαο πξνζθνκίζηεθε. 
6.2  Παξαιαβή πιηθψλ - Υξφλνο θαη ηξφπνο παξαιαβήο πιηθψλ 
6.2.1. H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη δεπηεξνβάζκηεο, πνπ 
ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 πεξ. β ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16148 ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ . Καηά ηελ δηαδηθαζία παξαιαβήο ησλ πιηθψλ 
δηελεξγείηαη πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο έιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεί κπνξεί λα παξαζηεί θαη ν 
πξνκεζεπηήο. Ο πνηνηηθφο έιεγρνο ησλ πιηθψλ γίλεηαη κε ηνλ/ηνπο αθφινπζν/νπο ηξφπν/νπο:  
καθξνζθνπηθφο έιεγρνο –ρεκηθή ή κεραληθή εμέηαζε  
Σν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 
Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη πξσηφθνιια 
(καθξνζθνπηθφ – νξηζηηθφ- παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξήζεηο –απφξξηςεο  ησλ πιηθψλ) 
ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16. 
Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο – δεπηεξνβάζκηεο) 
θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο αλαδφρνπο. 
Τιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο ηηκήο, κε βάζε 
ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο, κπνξνχλ λα 
παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ 
αλαδφρνπ ή απηεπάγγειηα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Σα έμνδα 
βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηνλ αλάδνρν. 
Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηάζεσλ πνπ  
δηελεξγήζεθαλ απφ πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο επηηξνπέο παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη 
εγγξάθσο εμέηαζε θαη΄εθεζε ησλ νηθείσλ αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη 
(20) εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο,  κε ηνλ 
ηξφπν  πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Ν.4412/16. 
Σν απνηέιεζκα  ηεο θαη’ έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα ηα δχν κέξε. 
Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαιαβήο κεηά ηα 
απνηειέζκαηα ηεο θαη’ έθεζε εμέηαζεο. 
6.2.2. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβήο 
πξαγκαηνπνηείηαη εληφο ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ παξάδνζε ησλ πιηθψλ.  
Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεί απφ 
ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, 
ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε θάζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ 
Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε 
βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν απφ ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ 
πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν 
εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεί ε 
πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ. 

                                                 

148 Άξζξν 221 παξ. 11 β) ηνπ λ. 4412/2016: “Γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ παξαιαβή ηεο 

ζχκβαζεο πξνκήζεηαο ζπγθξνηείηαη ηξηκειήο ή πεληακειήο Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη 

παξαιαβήο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ. Σν φξγαλν απηφ εηζεγείηαη γηα φια 

ηα ζέκαηα παξαιαβήο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, πξνβαίλνληαο, ζε 

καθξνζθνπηθνχο, ιεηηνπξγηθνχο ή θαη επηρεηξεζηαθνχο ειέγρνπο ηνπ πξνο παξαιαβή αληηθεηκέλνπ 

ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε ή θξίλεηαη αλαγθαίν, ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά 

πξσηφθνιια, παξαθνινπζεί θαη ειέγρεη ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο 

θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ 

κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ. Με απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ 

κπνξεί λα ζπγθξνηείηαη δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο κε ηηο παξαπάλσ 

αξκνδηφηεηεο”  
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Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, 
πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη 
κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν 
πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν 
απφ ηελ ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο 
παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 
θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο 
εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε 
ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.149 
6.3  Δηδηθνί φξνη λαχισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θφξησζεο θαη πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζην 
εμσηεξηθφ 
-- 
6.4  Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – Αληηθαηάζηαζε 
6.4.1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο πνζφηεηαο ησλ 
πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ 
νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο 
ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. 
6.4.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη 
γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, 
ν δε αλάδνρνο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο 
παξάδνζεο. 
Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ 
ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο 
πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 
6.4.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο 
παξ. 2 θαη 3  ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016. 
6.5  Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 
-- 
6.6  Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο150  
-- 
6.7  Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο151  
-- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
149 ην άξζξν απηφ ε Α.Α. κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κεηαβαηηθά ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζηελ 
ΤΑ Π1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), ε νπνία δελ έρεη θαηαξγεζεί. 
150 Άξζξν 215 ηνπ λ. 4412/2016 
151 Άξζξν 53 παξ. 9 ηνπ λ. 4412/2016 
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ΑΡΗΘΜ. ΜΔΛΔΣΖ: 07/2022 
ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΣΜΗΜΑΣΑ Α - Β - Γ 
 
Σα νξεηράιθηλα εμαξηήκαηα λα είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001. 
Πξνδηαγξαθή θπξήιαηνπ Οξεηράιθνπ : EN12165 θξάκα CW617N πεηξψκαηα ζπκθψλα κε ηελ 
πξνδηαγξαθή ISO 228-1Αλάπηπμε ζπλδεζκνινγίαο βάζε ηνπ πξνηχπνπ ΔΝ 1254.3  
 
Οη ζσιήλεο χδξεπζεο ζα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη απφ ζθιεξφ PVC (µε πιαζηηθνπνηεκέλν 
πνιπβηλπινρισξίδην ) θαηάιιεινη γηα πφζηκν λεξφ, δηαηνκήο Φ50-Φ280 . 
Θα είλαη θαηαζθεπαζκέλνη ζχκθσλα µε ηα πξφηππα DIN 8061/8062 θαη ζα αληέρνπλ ζε πίεζε 
ιεηηνπξγίαο ζχκθσλα µε ηελ νλνκαζηηθή πεξηγξαθή. Οη ζσιήλεο ζα θέξνπλ ειαζηηθφ δαθηχιην 
ζηελ θεθαιή γηα ηελ πδαηνζηεγή ζχλδεζε ησλ ζσιήλσλ.  
α) Σν πιηθφ θαηαζθεπήο, απνηεινχκελν απφ µε πιαζηηθνπνηεκέλν ρισξηνχρν πνιπβηλχιην µε 
πξνζζήθε πεξηνξηζκέλσλ πνζνηήησλ ιηπαληηθψλ, θαη ζηαζεξνπνηεηηθψλ σο θαη νπζίεο αλαγθαίεο 
γηα λα δνζεί ην θαηάιιειν ρξψκα. 
 
β) H εμσηεξηθή εκθάληζε, δειαδή ην ρξψκα θαη ε επηθάλεηα ησλ ζσιήλσλ πξέπεη λα είλαη ιεία 
εζσηεξηθά θαη εμσηεξηθά ρσξίο ξαβδψζεηο θαη ζρηζκέο. Οπνηαδήπνηε δε ηνκή ηνπ πιηθνχ δελ 
πξέπεη λα παξνπζηάδεη θπζαιίδεο ή θνηιψκαηα. 
 
γ) Οη δηαζηάζεηο, δειαδή ε εμσηεξηθή δηάκεηξνο θαη ην πάρνο ησλ ηνηρσκάησλ ζα είλαη  αλάινγα 
µε ηελ εμσηεξηθή δηάκεηξν θαη ηελ νλνκαζηηθή πίεζε θαζψο επίζεο θαη ηηο επηηξεπφκελεο αλνρέο 
ζηηο δηαζηάζεηο γεληθά.  
 
δ) Ζ αληνρή ζε εζσηεξηθή πδξαπιηθή πίεζε ζε 60 νC γηα δηάζηεµα 1000 σξψλ θαη µε ηηκή πίεζεο 
ηέηνηα ψζηε λα πξνθχπηεη απφ ηνλ ηχπν ηνπ BARLOW πεξηθεξεηαθή ηάζε εθειθπζκνχ ίζε µε 100 
KG/GM2. 
 
ε) Ζ αληνρή ζε εζσηεξηθή πδξαπιηθή πίεζε ζε 20 νC γηα δηάζηεµα 100, 1000 θαη 10000 πξψησλ 
ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη µε ηηκή πίεζεο ε νπνία εμαξηάηαη απφ ηελ εθάζηνηε νλνκαζηηθή πίεζε. 
 
ζη) Αληνρή ζε θξνχζε απφ έμσ. 
 
δ) Γηαζηνιή θαη ζπζηνιή ζε 150 oC. 
 
ε) Σελ επίδξαζε ζην λεξφ έηζη ψζηε λα µε δίλεηαη ζε απηφ νζκή, γεχζε, ρξψκα ή νηνλδήπνηε 
δειεηεξηψδεο ζπζηαηηθφ ζε ππθλφηεηα επηβιαβή γηα ηελ πγεία.  
 

ΣΜΗΜΑΣΑ  Γ – Δ 
 
ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ  ΠΙΝΑΚΑ ΟΜΑΓΑ Γ 

Ζιεθηξηθφο πίλαθαο ππνβξχρηαο αληιίαο 75ΖΡ  απνηεινχκελνο απφ: 

Α) Μεηαηξνπέα ζηξνθψλ (inverter)  

Β) Γεληθφ απηφκαην δηαθφπηε 160Α, απαγσγείο  ππεξηάζεσλ δηθηχνπ θιάζεο η2 4ηεκαρηα 

Γ) Απαγσγέα ππεξηάζεσλ γξακκήο 4…20mA 

Γ) Δπηηεξεηή ζηάζκεο, απηνκαηηζκφ καλδαισζε ζηάζκεο εμαεξηζηήξαο ΗΡ54 >απφ 500m³/h, 

θίιηξν αέξα, ζεξκνζηάηε,  ρξνληθφ θαζπζηέξεζεο ,ελδεηθηηθέο ιπρλίεο 

Δ) Παζεηηθφ αηζζεηήξην πίεζεο 4…20mA 0-10bar 

Σ) Πεδίν ελδεηθηηθψλ δηαζηάζεσλ80 Υ 200 Υ50 cm  αλαιφγσλ δηαζηάζεσλ θαη νπνηνδήπνηε 

αλαγθαίν πιηθφ ρξεηάδεηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία ηνπ πίλαθα 

 
ΗΛΔΚΣΡΙΚΟ  ΠΙΝΑΚΑ ΟΜΑΓΑ Δ 
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Ζιεθηξηθφο πίλαθαο αληιηνζηαζίνπ γηα ηελ ιεηηνπξγία κηαο πνκψλαο 100 ΖΡ θαη δχν θπγφθεληξσλ 

αληιηψλ 125 ΖΡ. 

Πξνκήζεηα λένπ εξκαξίνπ δηαζηάζεσλ 210Υ180Υ60, πνπ απνηειείηε απφ ηξία πεδία δηαζηάζεσλ: 

Α) Γεληθφ πεδίν δηαζηάζεσλ 40cmΥ210cmΥ60cm 

Β) Πεδίν Πνκψλαο δηαζηάζεσλ 60cmΥ210cmΥ60cm 

Γ) Πεδίν θπγφθεληξσλ αληιηψλ δηαζηάζεσλ 80cmΥ210cmΥ60cm 

Πεξηγξαθή Γεληθνχ Πεδίνπ: 

Σα πιηθά πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζην Γεληθφ πεδίν είλαη ηα παξαθάησ: 

1. Απηφκαηνο γεληθφο δηαθφπηεο ηξηπνιηθφο 400 Α κε ηνπο θαηάιιεινπο αθξνδέθηεο 

πξνέθηαζεο 

2. Σξεηο (3) κεηαζρεκαηηζηέο έληαζεο 400/5  

3. Έλα (1) Πνιπφξγαλν δηαζηάζεσλ 96mm X 96mm θαηάιιειν γηα κέηξεζε έληαζεο θαη 

ηάζεο θαη ησλ ηξηψλ θάζεσλ  

4. Σξεηο (3) κηθξναπηνκαηνπο γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ πνιπνξγάλνπ 

 

Πεδίν Πνκώλαο 

1. Σνπνζέηεζε ζεξκηθνχ θαηάιιειν γηα ηελ πξνζηαζία ειεθηξνθηλεηήξα 100Hp 

2. Απηφκαην ηξηπνιηθν δηαθφπηεο πνκσλαο 200 Α  

3. Έλα (1) πνιπφξγαλν δηαζηάζεσλ 96mm X 96mm θαηαιιειν γηα κέηξεζε έληαζεο θαη 

ηάζεο θαη ησλ ηξηψλ θάζεσλ  

4. Σξεηο (3) κηθξναπηνκαηνπο γηα ηελ ηξνθνδνζία ηνπ πνιπνξγάλνπ 

Πεδίν Φπγόθεληξωλ Αληιηώλ  

1. Αληηθαηάζηαζε απηφκαηνπ ηξηπνιηθνχ δηαθφπηε  250 Α 

2. Αληηθαηάζηαζε πνιπνξγάλνπ δηαζηάζεσλ 96mmΥ96mm θαη ηξηψλ κεηαζρεκαηηζηψλ 

έληαζεο 400/5 πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε Δμαεξηζηήξαο ΗΡ54 >απφ 500m³/h 

3. Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ηξηπνιηθνπ αεξνδηαθνπηε 90KW 

4. Πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ππάξρνλ ινγηθνχ ειεγθηή 

5. Πξνγξακκαηηζκφ ηνπ ππάξρνλ κεηαηξνπέα ζπρλφηεηαο (inverter)    

6. Καισδίσζε πίλαθα απφ ηελ αξρή επίζεο ζα παξαδνζνχλ ζρέδηα θχξηνπ θαη βνεζεηηθνχ 

θπθιψκαηνο 

 
ΤΠΟΒΡΤΥΙΟ  ΑΝΣΛΗΣΙΚΟ  ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ  ΝΔΡΟΤ 

1.  Γεληθά 

Σν άξζξν απηφ αθνξά ζηηο εηδηθέο απαηηήζεηο ηνπ ππνβξπρίνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο, πνπ ζα 

εγθαηαζηαζεί ζε γεψηξεζε δηακέηξνπ 6’’,  8" θαη 10", πξνθεηκέλνπ λα αληιεζεί ην λεξφ απφ ηελ 

γεψηξεζε θαη πνπ ζα απνηειείηαη απφ : 

1)  Σελ ζηξνβηινθφξν αληιία 

2)  Σνλ ππνβξχρην ειεθηξνθηλεηήξα 
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    Οη παξαθάησ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο αλαθέξνληαη ζε ππνβξχρηα αληιεηηθά ζπγθξνηήκαηα πνπ 

απνηεινχληαη απφ θαηαθφξπθν ζηξνβηινθφξν αληιία, ζπδεπγκέλε κε ειεθηξνθηλεηήξα κέζσ 

εηδηθνχ ζπλδέζκνπ (θφκπιεξ). 

 

  Σα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ππνβξπρίνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζα είλαη γηα νλνκαζηηθή 

παξνρή Q =……. m3/h. 

  Σν καλνκεηξηθφ χςνο ηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ηεο γεσηξήζεσο, ζα είλαη…… m. 

2.  Υαξαθηεξηζηηθά θαηαζθεπήο ησλ αληιεηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ 

2.1 Τπνβξχρηα αληιία 

ηξνβηινθφξνο αληιία κε ηηο αλάινγεο βαζκίδεο θαηαζθεπαζκέλεο απφ ρπηνζίδεξν GG25 ή απφ 

άιιν ηζνδχλακν πιηθφ (θσζθνξνχρν νξείραιθν, αλνμείδσηνο ράιπβαο) θαηάιιειε γηα άληιεζε 

λεξνχ κε πεξηεθηηθφηεηα ζηεξεψλ έσο 40gr/m3. 

 

2.2 Τπνβξχρηνο ειεθηξνθηλεηήξαο 

Τπνβξχρην ειεθηξνθηλεηήξα πδξφςπθην-πδξνιίπαλην IP68 θαη έδξαλα απφ γξαθίηε. 

Δπαλαπεξηειίμηκν, ζηάηεο απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 304 θαηά ΝΔΜΑ 8’’ 

Σάζε 400V 50Hz 2900ζηξ/ιεπηφ 

Καιψδην ελζσκαησκέλν 4 κέηξα 

 

 ΜΑΝΓΤΑ  ΦΤΞΔΧ  ΤΠΟΒΡΤΥΙΟΤ  ΓΔΞΑΜΔΝΗ   

  Σν νξηδφληην ππνβξχρην αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα  ζα ζπλνδεχεηαη απφ αλάινγε κεηαιιηθή βάζε γηα 

ηελ νξηδφληηα ηνπνζέηεζε ζε δεμακελή, θαζψο θαη αλάινγν καλδχα ςχμεσο, έηζη ψζηε ε ςχμε θαη 

ε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο ηνπ εξγνζηαζίνπ 

θαηαζθεπήο ηνπ. 

Ζ δηάκεηξνο ηνπ ραιχβδηλνπ καλδχα ςχμεσο ζα πξέπεη λα είλαη ηφζε ψζηε ε ηαρχηεηα ηνπ λεξνχ 

γχξσ απφ ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα λα είλαη >  0,5 m/sec. 

 

 ΜΑΝΓΤΑ  ΦΤΞΔΧ  ΤΠΟΒΡΤΥΙΟΤ  ΤΓΚΡΟΣΗΜΑΣΟ   

  Γηα ηελ νξηδφληηα εγθαηάζηαζε ππνβξχρηνπ αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο ζε μεξφ ζάιακν, 

ρξεηάδεηαη κεηαιιηθή βάζε γηα ηελ νξηδφληηα ηνπνζέηεζε θαζψο θαη αλάινγνο καλδχαο ςχμεσο ( 

BOOSTER ), έηζη ψζηε ε ςχμε θαη ε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξνθηλεηήξα λα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

πξνδηαγξαθέο ηνπ εξγνζηαζίνπ θαηαζθεπήο ηνπ. 

Ζ δηάκεηξνο ηνπ ραιχβδηλνπ καλδχα ςχμεσο ζα πξέπεη λα είλαη ηφζε ψζηε ε ηαρχηεηα ηνπ λεξνχ 

γχξσ απφ ηνλ ειεθηξνθηλεηήξα λα είλαη >  0,5 m/sec. 

 

ΡΤΘΜΙΣΗ  ΣΡΟΦΧΝ  INVERTER    

Σν ζχζηεκα ξπζκίζεσο ζηξνθψλ ηξηθαζηθνχ ειεθηξνθηλεηήξα βξαρπθπθισκέλνπ δξνκέα, κε 

αιιαγή ζπρλφηεηαο θαη ηάζεσο ηξνθνδνζίαο, ζα απνηειείηαη απφ : 
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α) Σν ξπζκηζηή ζηξνθψλ, κεηαβιεηήο ξνπήο (Inverter), ν νπνίνο ζα απμνκεηψλεη ηηο ζηξνθέο ηνπ 

αληιεηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο, έηζη ψζηε ε πίεζε ζην αξδεπηηθφ δίθηπν, λα παξακέλεη ζηαζεξή θαη 

αλεμάξηεηε απφ ηελ παξνρή ηεο αληιίαο, (θπζηθά κέζα ζηα φξηα ησλ δπλαηνηήησλ ηεο αληιίαο θαη 

ρσξίο ηε ιήςε πξφζζεησλ κέηξσλ). 

β) Σνλ ελζσκαησκέλν πξνγξακκαηηδφκελν ινγηθφ ειεγθηή (P.L.C.), πνπ ζα δηαζέηεη ηηο 

απαξαίηεηεο ςεθηαθέο θαη αλαινγηθέο εηζφδνπο - εμφδνπο θαη ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ ξπζκηζηή 

ζηξνθψλ, θαηά ηξφπν ψζηε νη ζηξνθέο ηνπ θηλεηήξα, λα απμνκεηψλνληαη αληηζηξφθσο αλάινγα 

πξνο ηελ πίεζε ηνπ δηθηχνπ, κε ζπλέπεηα απηή λα παξακέλεη πάληνηε ζηαζεξή, φπσο 

πξναλαθέξζεθε, κέζα ζηα φξηα ξπζκίζεσο, κε αλνρή + 0,2 bar. 

  γ) Σν εξκάξην ηνπνζεηήζεσο ησλ παξαπάλσ α θαη β, σο θαη φια ηα παξειθφκελα εμαξηήκαηα, 

πιηθά, κηθξνυιηθά, θαισδηψζεηο, θ.ι.π., ηα νπνία είλαη αλαγθαία, γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ 

ζπζηήκαηνο θαη παξάδνζε απηνχ ζε άξηηα ιεηηνπξγία. 

Ο ξπζκηζηήο ζηξνθψλ ζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεινο γηα ειεθηξνθηλεηήξα βξαρπθπθισκέλνπ 

δξνκέσο, ειάρηζηεο ηζρχνο       ΡS θαη ζα δηαζέηεη νζφλε (Display), ζηελ νπνία ζα εκθαλίδνληαη 

θαη’ επηινγή, ε ζπρλφηεηα εμφδνπ, ε έληαζε ηνπ ξεχκαηνο, ε ηάζε ηνπ δηθηχνπ ηεο ΓΔΖ, νη 

ξπζκίζεηο, θαζψο θαη ηπρφλ ζθάικαηα. 

Οη ειάρηζηεο ξπζκίζεηο πνπ ζα δέρεηαη ν ξπζκηζηήο ζηξνθψλ ζα είλαη νη αθφινπζεο: 

- Μεγίζηε - ειαρίζηε ηαρχηεηα. 

- Υξφλνο επηηαρχλζεσο θαη επηβξαδχλζεσο. 

- Λφγνο ηάζεσο πξνο ζπρλφηεηα. 

- Μεγίζηε επηηξεπφκελε έληαζε ξεχκαηνο (ζεξκηθή πξνζηαζία). 

- Απνθπγή θξίζηκσλ ζπρλνηήησλ (απνηξνπή κεραληθνχ ζπληνληζκνχ αληιίαο). 

Σν αλαινγηθφ ζήκα ηνπ αηζζεηεξίνπ πηέζεσο, ζα ζπλδεζεί ζε θάξηα αλαινγηθήο εηζφδνπ 4-20 mA 

ή 0-10 V ηνπ P.L.C., ελψ αληίζηνηρε θάξηα αλαινγηθήο εμφδνπ 4-20 mA ή 0-10 V ηνπ P.L.C. ζα 

ηξνθνδνηεί ηνλ ξπζκηζηή ζηξνθψλ. 

Θα ππάξρεη απνζπψκελν ςεθηαθφ ρεηξηζηήξην παξακεηξνπνίεζεο, κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα είλαη 

δπλαηή ε θαηά βνχιεζε ξχζκηζε ηεο επηζπκεηήο πηέζεσο ηνπ δηθηχνπ. 

 Θα ππάξρνπλ ελζσκαησκέλα αληηπαξαζηηηθά θίιηξα EMC. 

Θα ππάξρεη ζχζηεκα ειεγθηή PID, γηα έιεγρν ιεηηνπξγίαο αληιίαο λεξνχ.  

Δπίζεο ην inverter ζα ζπλδεζεί θαη κε ην ππάξρσλ ζχζηεκα πξνζηαζίαο απφ ηελ ελ μεξφ 

ιεηηνπξγία ηεο αληιίαο, ψζηε λα δηαθφπηεηαη ε ιεηηνπξγία ηεο, φηαλ δελ ππάξρεη λεξφ. 

ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηνπ ξεχκαηνο θαη επαλαθνξάο ηνπ, ε εθθίλεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζα είλαη 

απηφκαηε, ρσξίο παξέκβαζε θαλελφο. 

Σν inverter ζα ζπλνδεχεηαη απφ κπαηαξία ιηζίνπ θαη κλήκε EPROM, γηα ηε δηαθχιαμε ηνπ 

πξνγξάκκαηνο. 

Inverter θαη φια ηα παξειθφκελα, ζα είλαη ελζσκαησκέλα φια καδί κέζα ζην ίδην πεξίβιεκα 

(εξκάξην). 

Σν πξφγξακκα ιεηηνπξγίαο ηνπ P.L.C. (Software) θαη ε πξνζαξκνγή ηνπ ζηα δεδνκέλα ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, πεξηιακβάλεηαη ζηελ ηηκή. 
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ΔΠΙΦΑΝΔΙΑΚΟ ΑΝΣΛΗΣΙΚΟ ΤΓΚΡΟΣΗΜΑ     
 

Σo επηθαλεηαθφ αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα ζα πεξηιακβάλεη: 

Α) Αληιία θπγφθεληξε νξηδφληηα πνιπβάζκηα παξνρήο …/m3 θαη καλνκεηξηθνχ ..mH 

1450ζηξ/ιεπην 

Β) ψκα αλαξξφθεζεο θαη θαηάζιηςεο απφ ρπηνζίδεξν GG25 

Γ) Βαζκίδεο θαη νδεγνί πηεξπγίσλ απφ ρπηνζίδεξν GG25 

Γ) Άμνλαο απφ αλνμείδσην ράιπβα AISI 420 

Δ) Πξνζηαηεπηηθά ρηηψληα άμνλα απφ νξείραιθν 

Σ) ηεγαλνπνίεζε κε ζηππηνζιίπηε κε ζαιακάζηξα 

 
ΓΔΝΙΚΑ  
Ζ ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα πξαγκαηνπνηήζεη νπνηαδήπνηε έξεπλα ψζηε λα δηαζθαιίζεη 
ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ παξαπάλσ πξνδηαγξαθψλ απφ ηα πξνζθεξφκελα πιηθά. 
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                                                               ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

 

ΣΜΗΜΑ Α ΄ 

(ωλήνερ – Μανζόν) 

 

 

Α/Α Δίδνο Πξνκήζεηαο 
Μνλάδα 

κέηξεζεο Πνζόηεηα 
Σηκή 
κνλάδνο  Γαπάλε 

1 
σιήλαο  PVC Φ63        κε ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο 
ζηεγαλνπνίεζεο    16BAR κεηξα 114 2,23 € 254,22 € 

2 
σιήλαο  PVC Φ75        κε ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο 
ζηεγαλνπνίεζεο    16BAR   κεηξα 24 2,60 € 62,40 € 

3 
σιήλαο  PVC Φ90        κε ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο 
ζηεγαλνπνίεζεο    16BAR  κεηξα 800 4,30 € 3.440,00 € 

4 
σιήλαο  PVC Φ110      κε ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο 
ζηεγαλνπνίεζεο    16BAR   κεηξα 800 5,44 € 4.352,00 € 

5 
σιήλαο  PVC Φ125      κε ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο 
ζηεγαλνπνίεζεο    10BAR  κεηξα 550 5,86 € 3.223,00 € 

6 
σιήλαο  PVC Φ140      κε ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο 
ζηεγαλνπνίεζεο    10BAR   κεηξα 50 7,34 € 367,00 € 

7 
σιήλαο  PVC Φ160      κε ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο 
ζηεγαλνπνίεζεο    10BAR κεηξα 300 9,66 € 2.898,00 € 

8 
σιήλαο  PVC Φ200      κε ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο 
ζηεγαλνπνίεζεο    10BAR    κεηξα 300 14,64 € 4.392,00 € 

9 
σιήλαο  PVC Φ225      κε ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο 
ζηεγαλνπνίεζεο    10BAR   κεηξα 50 19,48 € 974,00 € 

10 
σιήλαο  PVC Φ250      κε ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο 
ζηεγαλνπνίεζεο    10BAR     κεηξα 44 23,63 € 1.039,72 € 

11 
σιήλαο  PVC Φ280      κε ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο 
ζηεγαλνπνίεζεο    10BAR  κεηξα 48 30,84 € 1.480,32 € 

12 σιήλαο απνρέηεπζεο  ζεηξα 41  Φ 160 κεηξα 23 7,92 € 182,16 € 

13 σιήλαο απνρέηεπζεο  ζεηξα 41  Φ 400 κεηξα 6 12,00 € 72,00 € 

14 
Διαζηηθνχο δαθηπιίνπο ζηεγαλνπνίεζεο γηα ζσιήλεο  
PVC  θ 63        10BAR ηεκ 40 0,29 € 11,60 € 

15 
Διαζηηθνχο δαθηπιίνπο ζηεγαλνπνίεζεο γηα ζσιελεο  
PVC  θ 90        10BAR ηεκ 40 0,48 € 19,20 € 

16 
Διαζηηθνχο δαθηπιίνπο ζηεγαλνπνίεζεο γηα ζσιελεο  
PVC  θ 110      10BAR ηεκ 40 0,67 € 26,80 € 

17 
Διαζηηθνχο δαθηπιίνπο ζηεγαλνπνίεζεο γηα ζσιελεο  
PVC  θ 125      10BAR ηεκ 10 0,87 € 8,70 € 

18 
Διαζηηθνχο δαθηπιίνπο ζηεγαλνπνίεζεο γηα ζσιελεο  
PVC  θ 140      10BAR ηεκ 20 1,02 € 20,40 € 

19 
Διαζηηθνχο δαθηπιίνπο ζηεγαλνπνίεζεο γηα ζσιελεο  
PVC  θ 160      10BAR ηεκ 20 1,41 € 28,20 € 

20 
Διαζηηθνχο δαθηπιίνπο ζηεγαλνπνίεζεο γηα ζσιελεο  
PVC  θ 200      10BAR ηεκ 20 1,90 € 38,00 € 

21 
σιήλα πιαζηηθή  δπθηησκέλνπ  πνιπαηζπιελίνπ pex-b  
γηα πφζηκν λεξφ (καπξε) θ18*2,5 ISO 15875-1 κεηξα 200 0,51 € 102,00 € 

22 
σιήλα πιαζηηθή  δπθηησκέλνπ  πνιπαηζπιελίνπ pex-b  
γηα πφζηκν λεξφ (καπξε) θ22*3    ISO 15875-1 κεηξα 200 0,71 € 142,00 € 

23 
σιήλα πιαζηηθή  δπθηησκέλνπ  πνιπαηζπιελίνπ pex-b  
γηα πφζηκν λεξφ (καπξε) θ28    ISO 15875-1 κεηξα 100 1,00 € 100,00 € 

24 
σιήλα πιαζηηθή  δπθηησκελνπ  πνιπαηζπιελίνπ pex-b  
γηα πφζηκν λεξφ (καπξε) θ32*3    ISO 15875-1 κεηξα 100 1,19 € 119,00 € 

25 Μαλζφλ   Φ63      PVC 16 αηκ κε ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο ηεκ 50 4,55 € 227,50 € 
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ζηεγαλνπνίεζεο     

26 
Μαλζφλ   Φ75      PVC 16 αηκ κε ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο 
ζηεγαλνπνίεζεο     ηεκ 10 5,91 € 59,10 € 

27 
Μαλζφλ    Φ90     PVC 16 αηκ κε ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο 
ζηεγαλνπνίεζεο     ηεκ 30 7,66 € 229,80 € 

28 
Μαλζφλ   Φ110    PVC 16 αηκ κε ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο 
ζηεγαλνπνίεζεο     ηεκ 50 10,85 € 542,50 € 

29 
Μαλζφλ    Φ125   PVC 16 αηκ κε ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο 
ζηεγαλνπνίεζεο     ηεκ 10 14,01 € 140,10 € 

30 
Μαλζφλ   Φ140    PVC 16 αηκ κε ειαζηηθνχο δαθηπιίνπο 
ζηεγαλνπνίεζεο     ηεκ 20 17,57 € 351,40 € 

        ΤΝΟΛΟ 24.903,12 € 

        
ΦΠΑ 
24% 5.976,75 € 

        
ΤΝΟΛΟ 
ΜΔ ΦΠΑ 30.879,87 € 

 

 

ΣΜΗΜΑ Β΄  

(Βπύζερ – Βάνερ) 

 

Α/Α Δίδνο Πξνκήζεηαο 
Μνλάδα 
κέηξεζεο Πνζφηεηα 

Σηκή 
κνλάδνο  Γαπάλε 

1 
Βξχζεο 1/2''  ΒΣ 16 αηκ  ζθαηξηθή θάλνπια  νξεηράιθηλνο      
(ΔΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) ηεκ 45 4,66 € 209,70 € 

2 
Βξχζεο 3/4''  ΒΣ 16 αηκ  ζθαηξηθή θάλνπια  νξεηράιθηλνο      
(ΔΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) ηεκ 5 7,16 € 35,80 € 

3 
Βάλεο 1/2"    ΒΣ 25 αηκ  ζθαηξηθφο θξνπλφο νξεηράιθηλνο      
(ΔΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) ηεκ 35 5,34 € 186,90 € 

4 
Βάλεο 3/4"    ΒΣ 25 αηκ  ζθαηξηθφο θξνπλφο νξεηράιθηλνο      
(ΔΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N) ηεκ 45 5,34 € 240,30 € 

5 
Βάλεο 2"       ΒΣ 25 αηκ  ζθαηξηθφο θξνπλφο νξεηράιθηλνο      
(ΔΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N)                            ηεκ 10 13,21 € 132,10 € 

6 
Βάλεο 2.1/2" ΒΣ 16 αηκ   ζθαηξηθφο θξνπλφο 
νξεηράιθηλνο     (Μεηαιιηθφ ρεξνχιη) ηεκ 200 32,40 € 6.480,00 € 

7 
Βάλεο 3"      ΒΣ 16 αηκ  ζθαηξηθφο θξνπλφο νξεηράιθηλνο       
(Μεηαιιηθφ ρεξνχιη) ηεκ 30 38,40 € 1.152,00 € 

8 
Βάλεο ζχξηνπ ειαζηηθήο εκθξαμεο DN 63 ρσξίο βίδεο 
θαη πεξηθφριηα εμσηεξηθά (ηππνπ GEMAK) ηεκ 2 216,00 € 432,00 € 

9 
Βάλεο ζχξηνπ ειαζηηθήο εκθξαμεο DN 80 ρσξίο βίδεο 
θαη πεξηθφριηα εμσηεξηθά (ηππνπ GEMAK) ηεκ 2 216,00 € 432,00 € 

10 
Βάλεο ζχξηνπ ειαζηηθήο εκθξαμεο DN 100 ρσξίο βίδεο 
θαη πεξηθφριηα εμσηεξηθά (ηππνπ GEMAK) ηεκ 2 324,00 € 648,00 € 

11 
Βάλεο ζχξηνπ ειαζηηθήο εκθξαμεο DN 125 ρσξίο βίδεο 
θαη πεξηθφριηα εμσηεξηθά (ηππνπ GEMAK) ηεκ 2 384,00 € 768,00 € 

12 
Βάλεο ζχξηνπ ειαζηηθήο εκθξαμεο DN 150 ρσξίο βίδεο 
θαη πεξηθφριηα εμσηεξηθά (ηππνπ GEMAK) ηεκ 2 456,00 € 912,00 € 

13 
Βάλεο ζχξηνπ ειαζηηθήο εκθξαμεο DN 200 ρσξίο βίδεο 
θαη πεξηθφριηα εμσηεξηθά (ηππνπ GEMAK) ηεκ 2 492,00 € 984,00 € 

        ΤΝΟΛΟ 12.612,80 € 

        
ΦΠΑ 
24% 3.027,07 € 

        
ΤΝΟΛΟ 
ΜΔ ΦΠΑ 15.639,87 € 
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ΣΜΗΜΑ Γ ΄ 

(Ειμπό – ύνδεζμοι – Δνωηικά – Κολάπα – Σάπερ – Μοςθερ κλπ) 

 

Α/Α Δίδνο Πξνκήζεηαο 
Μνλάδα 

κέηξεζεο Πνζόηεηα 
Σηκή 
κνλάδνο  Γαπάλε 

1 
Εηκπφ ρπηά  Φ63     καθξχιαηκν κε βίδεο γαιβαληδε θαη 
θιάληδεο   (ε βίδεο λα κελ είλαη απφ ληίδα) ηεκ 30 9,24 € 277,20 € 

2 
Εηκπφ ρπηά  Φ75     καθξχιαηκν κε βίδεο γαιβαληδε θαη 
θιάληδεο   (ε βίδεο λα κελ είλαη απφ ληίδα) ηεκ 4 9,82 € 39,28 € 

3 
Εηκπφ ρπηά  Φ90     καθξχιαηκν κε βίδεο γαιβαληδε θαη 
θιάληδεο   (ε βίδεο λα κελ είλαη απφ ληίδα) ηεκ 30 11,56 € 346,80 € 

4 
Εηκπφ ρπηά  Φ110   καθξχιαηκν κε βίδεο γαιβαληδε θαη 
θιάληδεο   (ε βίδεο λα κελ είλαη απφ ληίδα) ηεκ 25 14,78 € 369,50 € 

5 
Εηκπφ ρπηά  Φ125   καθξχιαηκν κε βίδεο γαιβαληδε θαη 
θιάληδεο   (ε βίδεο λα κελ είλαη απφ ληίδα) ηεκ 4 16,38 € 65,52 € 

6 
Εηκπφ ρπηά  Φ140   καθξχιαηκν κε βίδεο γαιβαληδε θαη 
θιάληδεο   (ε βίδεο λα κελ είλαη απφ ληίδα) ηεκ 18 17,28 € 311,04 € 

7 
Εηκπφ ρπηά  Φ160   καθξχιαηκν κε βίδεο γαιβαληδε θαη 
θιάληδεο   (ε βίδεο λα κελ είλαη απφ ληίδα) ηεκ 16 20,94 € 335,04 € 

8 
Εηκπφ ρπηά  Φ200   καθξχιαηκν κε βίδεο γαιβαληδε θαη 
θιάληδεο   (ε βίδεο λα κελ είλαη απφ ληίδα) ηεκ 16 32,50 € 520,00 € 

9 
Εηκπφ ρπηά  Φ225   καθξχιαηκν κε βίδεο γαιβαληδε θαη 
θιάληδεο   (ε βίδεο λα κελ είλαη απφ ληίδα) ηεκ 16 38,16 € 610,56 € 

10 
Εηκπφ ρπηά  Φ250   καθξχιαηκν κε βίδεο γαιβαληδε θαη 
θιάληδεο   (ε βίδεο λα κελ είλαη απφ ληίδα) ηεκ 16 43,64 € 698,24 € 

11 
Εηκπφ ρπηά  Φ280   καθξχιαηκν κε βίδεο γαιβαληδε θαη 
θιάληδεο   (ε βίδεο λα κελ είλαη απφ ληίδα) ηεκ 18 52,44 € 943,92 € 

12 
Εηκπφ πιαλαξηζκέλν απφ ηελ κηα πιεπξά Φ250 
ακηάληνπ ηεκ 4 50,40 € 201,60 € 

13 θαπαθη θξεαηηνπ ρπην         γηα ηακπνπξέην        Φ 400  ηεκ 5 33,66 € 168,30 € 

14 Σακπνπξέην Φ200 κηα εηζνδφ - έμνδν ηεκ 5 72,00 € 360,00 € 

15 Σακπνξέην Φ400   5 72,00 € 360,00 € 

16 ακάξη Φ200 ζε Φ160 ηεκ 5 18,00 € 90,00 € 

17 

χλδεζκνη  νξεηράιθηλνη θ18*2,5        απφ ζθπξειαην 
νξείραιθν  (ΔΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N)  ΣΤΠΟΤ 
(ΝΣΜ) ηεκ 220 3,92 € 862,40 € 

18 

χλδεζκνη νξεηράιθηλνη θ22     απφ ζθπξειαην 
νξείραιθν  (ΔΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N)  

ΣΤΠΟΤ(ΝΣΜ) ηεκ 250 4,66 € 1.165,00 € 

19 

χλδεζκνη νξεηράιθηλνη θ15     απφ ζθπξειαην 
νξείραιθν  (ΔΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N)  ΣΤΠΟΤ 
(ΝΣΜ) ηεκ 11 1,10 € 12,10 € 

20 

χλδεζκνη νξεηράιθηλνη θ16*2  απφ ζθπξειαην 
νξείραιθν  (ΔΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N)  ΣΤΠΟΤ 
(ΝΣΜ) ηεκ 11 1,10 € 12,10 € 

21 

χλδεζκνη νξεηράιθηλνη θ18*2  απφ ζθπξειαην 
νξείραιθν  (ΔΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N)  ΣΤΠΟΤ 
(ΝΣΜ) ηεκ 10 1,19 € 11,90 € 

22 

Ραθνξ αξζ Φ 18*2,5ρ1/2"       απφ ζθπξειαην νξείραιθν  

(ΔΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N)  ΣΤΠΟΤ (ΝΣΜ)  ηεκ 250 3,35 € 837,50 € 

23 

ξαθνξ αξζ  Φ 22ρ3/4"            απφ ζθπξειαην νξείραιθν  

(ΔΝ 12165:1998 ΚΡΑΜΑ CW617N)  ΣΤΠΟΤ (ΝΣΜ) ηεκ 250 3,77 € 942,50 € 

24 
πζηνιή θνιιεηή  κνπθαο - καζηνπ γαιβαληδέ 3"ζει ζε 
2 1/2"αξζελ ηεκ 70 8,98 € 628,60 € 

25 
Αθξνζσιήλην αξζεληθφ πάζν κε θιεηδί 2 1/2''      
ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ BAUER ηεκ 50 22,33 € 1.116,50 € 

26 Αθξνζσιήλην αξζεληθφ πάζν κε θιεηδί  3" κε παζν 2 ηεκ 50 15,03 € 751,50 € 

ΑΔΑ: Ψ9ΠΜΩ9Δ-ΦΧΨ



1/2''      ΔΞΑΡΣΖΜΑΣΑ ΣΤΠΟΤ BAUER 

27 
Δλσηηθά Θειπθά     63 x 63            Αθξαηα  κε θιαληζεο   
Υπηνζηδεξά ηεκ 6 6,34 € 38,04 € 

28 
Δλσηηθά Θειπθά     90 x 90            Αθξαηα  κε θιαληζεο   
Υπηνζηδεξά ηεκ 6 8,62 € 51,72 € 

29 
Δλσηηθά Θειπθά    110 x 100         Αθξαηα  κε θιαληζεο   
Υπηνζηδεξά ηεκ 4 11,62 € 46,48 € 

30 
Δλσηηθά Θειπθά    125 x 125         Αθξαηα  κε θιαληζεο   
Υπηνζηδεξά ηεκ 4 14,77 € 59,08 € 

31 
Δλσηηθά Θειπθά    140 x 125         Αθξαηα  κε θιαληζεο   
Υπηνζηδεξά ηεκ 4 33,54 € 134,16 € 

32 
Δλσηηθά Θειπθά    160 x 150         Αθξαηα  κε θιαληζεο   
Υπηνζηδεξά ηεκ 4 23,02 € 92,08 € 

33 
Δλσηηθά Θειπθά    200 x 200         Αθξαηα  κε θιαληζεο   
Υπηνζηδεξά ηεκ 4 65,64 € 262,56 € 

34 θνιαξν θ 63 ρ 3/4 ηεκ 15 2,92 € 43,80 € 

35 θνιαξν θ 75 ρ 3/4 ηεκ 6 3,30 € 19,80 € 

36 θνιαξν θ 90 ρ 3/4 ηεκ 15 3,83 € 57,45 € 

37 θνιαξν θ 110 ρ 3/4 ηεκ 15 4,55 € 68,25 € 

38 θνιαξν θ 140 ρ 3/4 ηεκ 15 6,42 € 96,30 € 

39 θνιαξν θ 160 ρ 3/4 ηεκ 6 9,04 € 54,24 € 

40 ηαπα γαιβαληδε ζει   1/2'' ηεκ 20 0,32 € 6,40 € 

41 ηαπα γαιβαληδε ζει   3/4" ηεκ 20 0,38 € 7,60 € 

42 ηαπα γαιβαληδε ζει   1'' ηεκ 20 0,94 € 18,80 € 

43 ηαπα γαιβαληδε ζει   1 1/4 '' ηεκ 10 1,50 € 15,00 € 

44 ηαπα γαιβαληδε ζει   1 1/2 '' ηεκ 10 2,82 € 28,20 € 

45 ηαπα γαιβαληδε ζει   2 '' ηεκ 10 3,47 € 34,70 € 

46 ηαπα γαιβαληδε ζει   2 1/2'' ηεκ 125 3,23 € 403,75 € 

47 ηαπα γαιβαληδε ζει   3 '' ηεκ 50 3,70 € 185,00 € 

48 ηαπα γαιβαληδε αξζ  1/2'' ηεκ 50 0,20 € 10,00 € 

49 ηαπα γαιβαληδε αξζ  3/4" ηεκ 50 0,41 € 20,50 € 

50 ηαπα γαιβαληδε αξζ  1'' ηεκ 10 0,50 € 5,00 € 

51 ηαπα γαιβαληδε αξζ  1 1/4 '' ηεκ 10 0,65 € 6,50 € 

52 ηαπα γαιβαληδε αξζ  1 1/2 '' ηεκ 10 2,76 € 27,60 € 

53 ηαπα γαιβαληδε αξζ  2 '' ηεκ 10 3,36 € 33,60 € 

54 ηαπα γαιβαληδε αξζ  2 1/2'' ηεκ 30 2,80 € 84,00 € 

55 ηαπα γαιβαληδε αξζ  3 '' ηεκ 30 3,60 € 108,00 € 

56 Μαζηνο εμαγσλνο (ληπει) γαιβαληδε   1/2" ηεκ 100 0,26 € 26,00 € 

57 Μαζηνο εμαγσλνο (ληπει) γαιβαληδε   3/4" ηεκ 100 0,33 € 33,00 € 

58 Μαζηνο εμαγσλνο (ληπει) γαιβαληδε   1" ηεκ 10 1,13 € 11,30 € 

59 Μαζηνο εμαγσλνο (ληπει) γαιβαληδε   2 1/2" ηεκ 50 3,30 € 165,00 € 

60 Μαζηνο εμαγσλνο (ληπει) γαιβαληδε   3" ηεκ 30 3,84 € 115,20 € 

61 Μνπθα  γαιβαληδε    1/2" ηεκ 100 0,29 € 29,00 € 

62 Μνπθα  γαιβαληδε    3/4" ηεκ 100 0,38 € 38,00 € 

63 Μνπθα  γαιβαληδε    2 1/2" ηεκ 50 5,10 € 255,00 € 

64 Μνπθα  γαιβαληδε    3" ηεκ 30 6,10 € 183,00 € 

65 πζηνιε αγγιηαο     1/2"ρ3/4" ηεκ 50 0,55 € 27,50 € 

66 πζηνιε αγγιηαο     2"ρ2 1/2" ηεκ 10 5,22 € 52,20 € 

67 πζηνιε αγγιηαο     2 1/2"ρ3" ηεκ 10 7,20 € 72,00 € 

68 πζηνιε ακεξηθεο   1/2"ρ3/4" ηεκ 100 0,29 € 29,00 € 

69 πζηνιηθν ληπει     1/2*3/4  ηεκ 49 0,54 € 26,46 € 

70 πζηνιηθν ληπει     2 1/2*3''  ηεκ 10 7,91 € 79,10 € 

71 Γσληα γαιβαληδε     1/2" ηεκ 10 0,24 € 2,40 € 

72 Γσληα γαιβαληδε     3/4" ηεκ 10 0,38 € 3,80 € 

73 Γσληα γαιβαληδε     2 1/2" ηεκ 10 6,56 € 65,60 € 

74 Γσληα γαιβαληδε     3" ηεκ 10 9,02 € 90,20 € 

75 πλδεζκνη ζπζθ αξζ     1/2''  γαιβαληδε  ηεκ 2 7,26 € 14,52 € 

ΑΔΑ: Ψ9ΠΜΩ9Δ-ΦΧΨ



76 πλδεζκνη ζπζθ αξζ     3/4''  γαιβαληδε  ηεκ 2 8,08 € 16,16 € 

77 ηεγαλνπνηεηηθφ λήκα ζσιελψζεσλ LOCTITE 55 ηεκ 20 7,74 € 154,80 € 

78 Καλάβη (θνπθια) ηεκ 20 0,73 € 14,60 € 

79 Λαζηηρα δηκπφ   Φ63      ηεκ 30 0,33 € 9,90 € 

80 Λαζηηρα δηκπφ   Φ90     ηεκ 30 0,33 € 9,90 € 

81 Λαζηηρα δηκπφ   Φ110      ηεκ 30 0,36 € 10,80 € 

82 Λαζηηρα δηκπφ   Φ125    ηεκ 0 0,42 € 0,00 € 

83 Λαζηηρα δηκπφ   Φ140    ηεκ 30 0,46 € 13,80 € 

84 Λαζηηρα δηκπφ   Φ160      ηεκ 30 0,61 € 18,30 € 

85 Λαζηηρα δηκπφ   Φ200     ηεκ 30 0,79 € 23,70 € 

86 Λαζηηρα δηκπφ   Φ225    ηεκ 30 1,58 € 47,40 € 

87 Λαζηηρα δηκπφ   Φ250     ηεκ 19 1,73 € 32,87 € 

88 Λαζηηρα δηκπφ   Φ280     ηεκ 20 1,73 € 34,60 € 

89 Βαιβηδα αζθαιεηαο νξεηραιθηλε 16bar 2 1/2 ηεκ 4 188,40 € 753,60 € 

90 
ΑΣΑΛΟΒΗΓΔ ΓΑΛΒ.DIN.931/8.8 Μ14Υ70 ΜΜ 
ΟΛΟΠΑΟ ηεκ 50 2,70 € 135,00 € 

91 
ΑΣΑΛΟΒΗΓΔ ΓΑΛΒ.DIN.933/8.8 Μ14Υ90 ΜΜ 
ΟΛΟΠΑΟ ηεκ 50 2,98 € 149,00 € 

92 
Βίδα γαιβαληδέ  κε παμηκάδη γηα καθξχιαηκν δηκπφ απφ 
θ63 έσο θ225 (φρη ληηδα) ηεκ 100 0,55 € 55,00 € 

93 
Βίδα γαιβαληδέ  κε παμηκάδη γηα καθξχιαηκν δηκπφ απφ 
θ250 έσο θ280   (φρη ληηδα) ηεκ 100 1,74 € 174,00 € 

94 
Βίδα γαιβαληδέ  κε παμηκάδη γηα θνληφιαηκν  δηκπφ απφ 
θ63 έσο θ160    (φρη ληηδα) ηεκ 100 0,44 € 44,00 € 

95 Βίδα γαιβαληδέ  κε παμηκάδη γηα θνιαξν ηεκ 100 0,33 € 33,00 € 

96 σιελα γαιβαληδε κε παζν ηεκ 1 κεηξνπ 2 1/2* ηεκ 9 10,06 € 90,54 € 

97 
ηξίγσλν πδξνιεςίαο κεγάιν κε ην ιάζηηρν 
ζηεγαλνπνίεζεο  ηεκ 15 11,88 € 178,20 € 

98 
ηξηγσλν πδξνιεςηαο κηθξν κε ην ιάζηηρν 
ζηεγαλνπνίεζεο ηεκ 10 7,92 € 79,20 € 

99 Σαθ πδξνιεςία κνπθσηφ θ90ρ2 1/2* 1κεηξν πςνο ηεκ 9 48,84 € 439,56 € 

100 Σαθ πδξνιεςία κνπθσηφ θ110ρ2 1/2* 1κεηξν πςνο ηεκ 10 61,58 € 615,80 € 

101 
σιελα πδξνιεςηα 2 1/2* κε θιαληζα dn80 40 εθαηνζηα  
πςνο ηεκ 6 33,30 € 199,80 € 

102 
σιελα πδξνιεςηα 2 1/2* κε θιαληζα dn100 40 
εθαηνζηα πςνο ηεκ 6 33,30 € 199,80 € 

103 αιακάζηξα  θ6   αθξπιηθε εκπνηηζκελε κε ηεθινλ κεηξα 3 0,90 € 2,70 € 

104 αιακάζηξα  θ8   αθξπιηθε εκπνηηζκελε κε ηεθινλ κεηξα 3 1,98 € 5,94 € 

105 αιακαζηξα  θ10 αθξπιηθε εκπνηηζκελε κε ηεθινλ κεηξα 3 2,64 € 7,92 € 

106 αιακαζηξα  θ12 αθξπιηθε εκπνηηζκελε κε ηεθινλ κεηξα 3 3,43 € 10,29 € 

        ΤΝΟΛΟ 18.934,17 € 

    
ΦΠΑ 
24% 4.544,20 € 

    
ΤΝΟΛΟ 
ΜΔ ΦΠΑ 23.478,37 € 

 

 

ΣΜΗΜΑ Γ ΄ 

(Ζλεκηπομησανολογικόρ Δξοπλιζμόρ Ανηλιοζηαζίων Ύδπεςζηρ)  

 

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΤΝΟΛΟ € 

1 
Τπνβξχρην αληιεηηθφ 

ζπγθξφηεκα Q=100 m3/h, 
H = 160 m, N = 100PS 

ηεκ 2 7.000,00 € 14.000,00 € 

ΑΔΑ: Ψ9ΠΜΩ9Δ-ΦΧΨ



2 

Μεηαιιηθή βάζε θαη 
καλδχαο ςχμεσο 

νξηδφληηνπ booster 
δεμακελήο 

ηεκ 2 800,00 € 1.600,00 € 

3 
Τπνβξχρην αληιεηηθφ 

ζπγθξφηεκα Q=70 m3/h, 
H = 187 m, N = 75 PS 

ηεκ. 1 6.500,00 € 6.500,00 € 

4 
Τπνβξχρην αληιεηηθφ 

ζπγθξφηεκα Q=144 m3/h, 
H = 127 m, N = 90PS 

ηεκ 2 7.800,00 € 15.600,00 € 

5 

Μεηαιιηθή βάζε θαη 
καλδχαο ςχμεσο 

νξηδφληηνπ booster 10´´ 
δεμακελήο 

ηεκ 2 1.750,00 € 3.500,00 € 

6 
Τπνβξχρην αληιεηηθφ 

ζπγθξφηεκα Q=100 m3/h, 
H = 205 m, N = 100PS 

ηεκ 1 8.200,00 € 8.200,00 € 

7 

Αληιία θπγφθεληξε 
πνιπβάζκηα παξνρήο 
150m3/h θαη 100mH 

ελδεηθηηθνχ ηχπνπ KSB 
WKL 125/3 ζπδεπγκέλε 

πάλσ ζε εληαία κεηαιιηθή 
βάζε κε ειεθηξνθηλεηήξα 
125ΖΡ 1450ζηξ/ιεπηφ Β3 

κε θφκπιεξ βαξέσο 
ηχπνπ. 

ηεκ. 1 
11.200,00 

€ 
11.200,00 € 

8 
Τπνβξχρην αληιεηηθφ 

ζπγθξφηεκα Q=85 m3/h, 
H = 165 m, N = 80PS 

ηεκ. 1 7.500,00 € 7.500,00 € 

9 
Τπνβξχρην αληιεηηθφ 

ζπγθξφηεκα Q=250 m3/h, 
H = 90 m, N = 125PS 

ηεκ. 1 8.400,00 € 8.400,00 € 

10 
Τπνβξχρην αληιεηηθφ 

ζπγθξφηεκα Q=115 m3/h, 
H = 85 m, N = 60PS 

ηεκ. 1 5.200,00 € 5.200,00 € 

11 

Τπνβξχρην αληιεηηθφ 
ζπγθξφηεκα 8’’ 100ΖΡ 
παξνρήο 110m3/h 182 

mH 400Volt 50Hz 

ηεκ. 1 8.200,00 € 8.200,00 € 

ΑΔΑ: Ψ9ΠΜΩ9Δ-ΦΧΨ



12 

Απηφκαηνο ειεθηξηθφο 
πίλαθαο γηα ππνβξχρην 
αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα 

75ΖΡ. Δθθίλεζε κε 
ξπζκηζηή ζηξνθψλ. 

Σχπνπ πεδίνπ δηαζηάζεσλ 
80Υ200Υ50 κε ξπζκηζηή 

ζηξνθψλ 75kw 157A. 
Γεληθφο απηφκαηνο 
δηαθφπηεο 3Υ160Α 

ηεκ. 1 7.120,00 € 7.120,00 € 

    ΤΝΟΛΟ 97.020,00 € 

    Φ.Π.Α 24% 23.284,80 € 

    
ΣΔΛΗΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 120.304,80 € 

 

ΣΜΗΜΑ Δ ΄ 

(Ζλεκηπομησανολογικόρ Δξοπλιζμόρ Ανηλιοζηαζίων Άπδεςζηρ) 

 

Α/Α ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 
ΜΟΝΑΓΑ 

ΜΔΣΡΖΖ 
ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 
ΜΟΝΑΓΟ 

ΤΝΟΛΟ € 

1 

Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ 
(inverter) 37KW 73A κε 

δπλαηφηεηα ειέγρνπ P.I.D 
καδί κε ρεηξηζηήξην 

ηεκ. 1 5.500,00 € 5.500,00 € 

2 
Ρπζκηζηήο ζηξνθψλ 

(INVERTER) 200Kw 400Volt 
400A 

ηεκ. 1 11.240,00 € 11.240,00 € 

3 

Ζιεθηξηθφο πίλαθαο ηχπνπ 
πεδίνπ δηαζηάζεσλ 
210Υ180Υ60 γηα ηελ 
εθθίλεζε ππνβξχρηαο 

πνκψλαο 100ΖΡ θαη δχν 
Φπγφθεληξσλ αληιηψλ 125 

ΖΡ 
κε ξπζκηζηή ζηξνθψλ 
200KW (Inverter) (δελ 
πεξηιακβάλεηαη ζηελ 

πξνκήζεηα) κε δπλαηφηεηα 
ειέγρνπ ηεο αληιίαο κέζσ 
P.I.D θαη Γεληθφ δηαθφπηε 

400
Α
  

ηεκ. 1 5.400,00 € 5.400,00 € 

4 

Δπηθαλεηαθφ αληιεηηθφ 
ζπγθξφηεκα ηχπνπ KSB WKL 

125/4 1450ζηξ κε Μνηέξ 
125HP B3 1450ζηξ θαη 

Κφκπιεξ Β.Σ Νν8 

ηεκ. 1 10.250,00 € 10.250,00 € 

ΑΔΑ: Ψ9ΠΜΩ9Δ-ΦΧΨ



5 

Δπηθαλεηαθφ αληιεηηθφ 
ζπγθξφηεκα κε 

ειεθηξνθηλεηήξα 
2900ζηξ/ιεπηφ 50ΖΡ 400Volt 
50Hz ηχπνπ Β3-200L, Αληιία 
4 βαζκίδσλ 2900ζηξ/ιεπηφ 

ρπηνζηδεξή κε θηεξσηέο απφ 
ρπηνζίδεξν GG25 θαη άμνλα 

απφ αλνμείδσην ράιπβα 
παξνρήο 50m3/h θαη 
καλνκεηξηθφ 140mH 

ηεκ. 1 8.900,00 € 8.900,00 € 

6 
Τπνβξχρην αληιεηηθφ 

ζπγθξφηεκα Q=250 m3/h, H 
= 90 m, N = 125PS 

ηεκ. 1 8.880,00 € 8.880,00 € 

7 

Τπνβξχρηνο αληιηηηθφ 
ζπγθξνηεκα 150ΖΡ 8’’ Τ/Γ 

400Volt 50Hz παξνρήο 
306M3/h κε 79mH 

ηεκ. 1 9.800,00 € 9.800,00 € 

    ΤΝΟΛΟ 59.970,00 € 

    Φ.Π.Α 24% 14.392,80 € 

    
ΣΔΛΗΚΟ 
ΤΝΟΛΟ 74.362,80 € 

 

 
Ζ ζπλνιηθή δαπάλε γηα φιεο ηηο αλσηέξσ νκάδεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 264.665,71 € κε ην 
Φ.Π.Α ( 213.440,09€ + 51.225,62€ Φ.Π.Α ήηνη ΣΜΗΜΑ Α 30.879,87 € ρξεκαηνδόηεζε ίδηνη 
πόξνη, ΣΜΗΜΑ Β 15.639,87 € ρξεκαηνδόηεζε ηδίνη πόξνη,  ΣΜΗΜΑ Γ 23.478,37 € 
ρξεκαηνδόηεζε ίδηνη πόξνη, ΣΜΗΜΑ Γ 120.304,80 € ρξεκαηνδόηεζε 100.000,00€ 
επηρνξήγεζε Τπνπξγείν Δζωηεξηθώλ θαη 20.304,80€ ίδηνη πόξνη, ΣΜΗΜΑ Δ 74.362,80 € 
ρξεκαηνδόηεζε ίδηνη πόξνη). 
 
Οη αλσηέξσ ηηκέο πξνέθπςαλ έπεηηα απφ έξεπλα  αγνξάο ζην δηαδίθηπν θαζψο θαη απφ ζχγθξηζε 
πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, απφ νηθνλνκηθνχο θνξείο,  ζε παιαηφηεξνπο δηαγσληζκνχο πνπ 
πξαγκαηνπνίεζε ν Γήκνο. 
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3.-πγθξνηεί  ηελ επηηξνπή ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ σο εμήο: 

 

ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ 

Α/Α Δπψλπκν Όλνκα Ηδηφηεηα 

1. Υνλδξφπνπινο Νηθφιανο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ,  
σο πξφεδξνο 

2. Γεσξγαληάο Θεφδσξνο ΓΔ Γηνηθεηηθνχ  

3. Βαξλάο Κιεάλζεο ΓΔ Σερληηψλ-Τδξαπιηθψλ 

ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ  

Α/Α Δπψλπκν Όλνκα Ηδηφηεηα 

1. Καιατηδήο Νηθφιανο ΓΔ Σερληηψλ Τδξαπιηθψλ 

2. Φνχληνπ Φσηεηλή ΣΔ Ννζειεπηηθήο 

3. Ρίδνο Αζαλάζηνο ΓΔ Γηνηθεηηθνχ  

 
Σν πξψην κέινο απφ ηα ηαθηηθά κέιε νξίδεηαη πξφεδξνο. Σν δεχηεξν κέινο απφ ηα ηαθηηθά κέιε 
νξίδεηαη γξακκαηέαο. 
Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ζα αλαπιεξψλνπλ κε ηε ζεηξά πνπ νξίδνληαη νπνηνδήπνηε απφ ηα 
ηαθηηθά κέιε πνπ απνπζηάδνπλ ή θσιχνληαη. 

Οη αξκνδηφηεηεο ηεο επηηξνπήο θαζνξίδνληαη σο εμήο: απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ πνπ ζα 
θαηαηεζνχλ, ν έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζή ηνπο ζε φια ηα ζηάδηα ηνπ δηαγσληζκνχ, εηζήγεζε γηα: 
ηπρφλ απνθιεηζκφ ησλ πξνζθεξφλησλ απφ ηε δηαδηθαζία, ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ, ηελ 
θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκάησλ θαη ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.  

Δπίζεο, ε επηηξνπή ζα γλσκνδνηεί γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ.11.α ηνπ Ν.4412/2016. Σέινο, ζα γλσκνδνηεί επί ηπρφλ 
παξάηαζεο ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη θάζε άιιεο ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο.  
 
4.-πγθξνηεί ηελ επηηξνπή γλσκνδφηεζεο επί (ηπρφλ) ελζηάζεσλ σο εμήο: 
Ζ ελ ιφγσ επηηξνπή ζα είλαη 3κειήο, απνηεινχκελε απφ ηνπο παξαθάησ ππαιιήινπο: 
 

ΣΑΚΣΗΚΑ ΜΔΛΖ 

Α/Α Δπψλπκν Όλνκα Ηδηφηεηα 

1. Πνπξπνπηίδνπ Γφκλα ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ, 
σο πξφεδξνο 

2. Κνπθιήο Μηραήι ΓΔ Γηνηθεηηθνχ 

3. Μφρια Οπξαλία ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ 

ΑΝΑΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΑ ΜΔΛΖ  

Α/Α Δπψλπκν Όλνκα Ηδηφηεηα 

1. Καδαθιάξε  Γήκεηξα ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ 

2. Κνζθίδνπ Μαξίλα ΠΔ Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ 

3. Μπαηδηθψζηαο Γεκήηξηνο ΓΔ Γηνηθεηηθνχ 

 
Σν πξψην κέινο απφ ηα ηαθηηθά κέιε νξίδεηαη πξφεδξνο. Σν δεχηεξν κέινο απφ ηα ηαθηηθά κέιε 
νξίδεηαη γξακκαηέαο. 
Σα αλαπιεξσκαηηθά κέιε ζα αλαπιεξψλνπλ κε ηε ζεηξά πνπ νξίδνληαη νπνηνδήπνηε απφ ηα 
ηαθηηθά κέιε πνπ απνπζηάδνπλ ή θσιχνληαη. 
Ζ αξκνδηφηεηά ηεο είλαη ε γλσκνδφηεζε επί ηπρφλ ελζηάζεσλ πνπ ζα ππνβιεζνχλ. 

Ακθφηεξεο νη επηηξνπέο ζα ιεηηνπξγνχλ κε ηνλ ηξφπν πνπ θαζνξίδεηαη ζηελ παξ.2 ηνπ 
άξζξνπ 221 ηνπ Νφκνπ, δειαδή: Καηά ηελ άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο ηα φξγαλα απηά 
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εθδίδνπλ γλψκε κεηά απφ ςεθνθνξία επί ησλ επηθξαηέζηεξσλ πξνηάζεσλ. Ζ γλψκε ηνπ νξγάλνπ 
είλαη ε πξφηαζε πνπ ζπγθεληξψλεη ηελ πιεηνςεθία ησλ παξφλησλ. Γελ επηηξέπεηαη ε γλψκε ησλ 
νξγάλσλ απηψλ λα πξνθχπηεη απφ ην κέζν φξν ησλ πξνηάζεσλ. 
 
5.- Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ γηα ηηο πεξαηηέξσ  ελέξγεηεο ζχκθσλα 
κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο. 

  Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 116/2022 

                         Αθνχ αλαγλψζζεθε ην πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη σο αθνινχζσο.  
 
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ       ΣΑ ΜΔΛΗ 
Τπνγξαθή         ππνγξαθέο 

ΑΚΡΙΒΔ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Ληηόρωξν 09-03-2022 

Ο Πξόεδξνο 
 
 

ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΠΑΣΙΑΡΙΚΑ 
Κνηλνπνίεζε 
1.Γξαθείν Γεκάξρνπ 

2.Γξαθείν Γεληθνύ Γξακκαηέα  
3.Οηθνλνκηθή Τπεξεζία  
4. Γξαθείν Πξνκεζεηώλ 
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