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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ 

 

Επωνυμία ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ 
(ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Φράγκων 6-8 

Ρόλθ Θεςςαλονίκθ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 54626 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL 52 

Τθλζφωνο +30 2311236100 

Φαξ +30 2311236100 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  promithies@fodsakm.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ  

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) http://www.fodsakm.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι  Οργανιςμόσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ,  μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι και ανικει 
ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ ΟΤΑ).   

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Σφμφωνα με το Ραράρτθμα ΙΙ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 
2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296), δ) Ρεριβάλλον. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α)    Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ  μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Ρλθροφορίεσ:Αρμόδια υπθρεςία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ είναι το Τμιμα Ρεριουςίασ – 

Ρρομθκειϊν και Αποκθκϊν Διαχείριςθσ Υλικοφ. Τθλζφωνο επικοινωνίασ κατά τισ εργάςιμεσ μζρεσ και 

ϊρεσ είναι τα 2311236100, e-mail: promithies@fodsakm.gr. 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16 άνω των ορίων με 
χριςθ θλεκτρονικϊν μζςων, με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Συςτιματοσ ςφμφωνα 
με το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/29-05-2013) «Εκνικό ςφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και 
άλλεσ διατάξεισ».  

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Ρεριφερειακόσ Σφνδεςμοσ Φορζων Διαχείριςθσ 
Στερεϊν Αποβλιτων (ΦοΔΣΑ) Κεντρικισ Μακεδονίασ. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ κα βαρφνει τουσ  
κωδικοφσ:ΚΑ 10.6254, 20.6251 και 20.6252του εγκεκριμζνου προχπολογιςμοφ του Ρεριφερειακοφ 

mailto:promithies@fodsakm.gr
mailto:promithies@fodsakm.gr
http://www.promitheus.gov.gr/




 

Σελίδα 5 

Συνδζςμου οικονομικοφ ζτουσ 2021, και κα προβλεφκεί ςχετικι πίςτωςθ ςτον προχπολογιςμό των 
υπόλοιπων οικονομικϊν ετϊν.  

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ αςφαλιςτικι κάλυψθ τθσ περιουςίασ του Ρεριφερειακοφ  

Συνδζςμου Φορζων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικισ  Μακεδονίασ και κα ζχει 

ςυνολικι χρονικι διάρκεια δφο ετϊν (τζςςερα  εξάμθνα) με  δικαίωμα  προαίρεςθσ  ενόσ  ζτουσ. 

       Ο προχπολογιςμόσ τθσ παροχισ υπθρεςίασ ανζρχεται ςτο ποςό των 54.000,00€ για δυο ζτθ ενϊ ο 

ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ που είναι 27.000,00€, 

είναι 54.000.00 + 27.000.00 = 81.000.00€ και το κόςτοσ κα καλυφκεί από ιδίουσ πόρουσ. Σθμειϊνεται ότι 

θ ςφμβαςθ δεν υπόκειται ςε Φ.Ρ.Α. και υπόκειται ςε όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ. 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 

ςυμβάςεων (CPV) : 66515200-5 «Υπθρεςίεσ αςφάλιςθσ περιουςίασ». 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ υπθρεςίασ κακϊσ θ ςφμβαςθ δεν χριηει υποδιαίρεςθσ, 

εφόςον  πρόκειται για μια ενιαία ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν. 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δφο ζτθ (αςφαλιςτικι κάλυψθ τεςςάρων *4+ εξαμινων). 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο 

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 

αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και τισ τροποποιιςεισ του. 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,  

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.» 





 

Σελίδα 6 

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

 Τισ διατάξεισ του Ν.4782/2021 (ΦΕΚ Αϋ 36/9.3.2021) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ 
του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ το μείσ 
τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία». 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

 Τθν με αρ.67/2020 μελζτθ που αφορά ςτθν«ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΘ ΚΑΛΥΨΘ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ 
ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ (ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». 

 To υπ. αρικμ. 3796/17-03-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008296213) πρωτογενζσ αίτθμα του Ρεριφερειακοφ 

Συνδζςμου Φορζων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικισ Μακεδονίασ. 

 To υπ. αρικμ. 4167/26-03-2021 τεκμθριωμζνο αίτθμα του Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου Φορζων 

Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικισ Μακεδονίασ, περί τθσ αναγκαιότθτασ για τθν 

«ΕΓΚΙΣΘ ΔΑΡΑΝΘΣ ΡΟΛΥΕΤΟΥΣ ΥΡΟΧΕΩΣΘΣ ΓΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΘ ΚΑΛΥΨΘ ΤΘΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ 

ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΣΤΕΕΩΝ ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)  ΚΕΝΤΙΚΘΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». 

 Τθν 246/4196/26-03-2021 (ΑΔΑΜ: 21REQ008343091) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ του 
Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου Φορζων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικισ 
Μακεδονίασ,με τθν οποία εγκρίκθκε δαπάνθ πολυετοφσ υποχρζωςθσ που αφορά ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΘ 
ΚΑΛΥΨΘ ΤΘΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΙΣΘΣ ΣΤΕΕΩΝ 
ΑΡΟΒΛΘΤΩΝ (ΦΟΔΣΑ)  ΚΕΝΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 Τθν απόφαςθ 100/2021 τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ του Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικισ 
Μακεδονίασ με τθν οποία εγκρίκθκαν οι όροι τθσ διακιρυξθσ και τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ (Μελζτθ υπ’ 
αρικ. 67/2020) για τθν «ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΤΗΣ ΡΕΙΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ 
(ΦΟΔΣΑ) ΚΕΝΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ 

Η καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 07/06/2021 και ϊρα 15:00 μ.μ. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr,  τθν 11/06/2021 και ϊρα 10:00 μ.μ.. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ  

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ ΤΘΣ 
ΡΟΚΘΥΞΘΣ 
ΣΤΘΝΕΡΙΣΘΜΘ 
ΕΦΘΜΕΙΔΑ ΤΘΣ 
ΕΥΩΡΑΪΚΘΣ ΕΝΩΣΘΣ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΑΝΑΤΘΣΘΣ ΤΘΣ 
ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ ΣΤΘ 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ 
ΤΟΥ ΕΣΘΔΘΣ 

ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΕΝΑΞΘΣ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΙΚΘ 
ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr  
του ΕΣΘΔΘΣ  

06.05.2021 07.05.2021 07.05.2021 07.06.2021 

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

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Ρροκιρυξθτθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 06/05/2021 ςτθν 

Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 

Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 

Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

ςτθν πλατφόρμα ΕΣΘΔΘΣ ζλαβε Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό 123976. 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 

παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτον 

ιςτότοποhttp://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) . 

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 

(URL):   www.fodsakm.gr  ςτθν διαδρομι : ►site► ανοιχτι-διακυβζρνθςθ► διακθρφξεισ. 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 

υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 

εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 

ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 

απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 

υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 

ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 

και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 

ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

1. θ με αρ. 2021-060480 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ ,όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ 
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.   

2. θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ με τα τεφχθ 
δθμοπράτθςθσ (Ραράρτθμα Ι Μελζτθ 67/2020, ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ,  Ραράρτθμα IIΙ ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ,  Ραράρτθμα IV ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΩΝ ΕΡΙΣΤΟΛΩΝ) 

3. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

4. Το Τιμολόγιο του Αναδόχου  

 5.      Ο Ρροχπολογιςμόσ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ του Αναδόχου 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 

όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 

πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ),  θ οποία είναι 

προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr . 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 10 θμζρεσ πριν τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν (ιτοι μζχρι τισ 26-05-2021) και απαντϊνται αντίςτοιχα 

μζχρι 6 θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία (ιτοι μζχρι τθν 01-06-2021) ςτο δικτυακό τόπο του 

διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα παροχισ 

ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα 

οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν 

χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 

των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται 

είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, 

δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 

οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 

για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 

ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 

παραλαβι των προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 

κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

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

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 

ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 

δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 

(Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα, επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 

πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 

τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 

τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 

ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο 

αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν 

οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 

γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 

χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 

παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι 

του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 

διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται 

με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 

χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο 

Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 

επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 

εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 

τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 

ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 

φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 

δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 

κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 

ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν 

θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 

εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 

ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 

εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Σχετικά υποδείγματα δίνονται ςτο παράρτθμα ΙV τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
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Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 

τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 

πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 

ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 

Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 

διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. 

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 

ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 

τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που 

ανζρχεται ςτο 2% του προχπολογιςμοφ , μθ ςυνυπολογιηομζνων των δικαιωμάτων τθσ προαίρεςθσ, ιτοι 

ποςοφ  1080,00 ευρϊ (χίλια ογδόντα ευρϊ).  

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 

εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 

ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι και τισ  07 Ιανουαρίου 2022, άλλωσ θ 

προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον 

προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ 

ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2.Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 

εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε  με το άρκρο  43 του ν. 4605/2019. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 

διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 

2.2.8 , δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 

εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) οικονομικόσ 

φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) 

ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 

ακόλουκουσ λόγουσ: 
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2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 

λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 

εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 

οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 

25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 

τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 

οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 

ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 

2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 

αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 

2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 

ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 

αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 

ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 

τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 

3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 

και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 

τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 

οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε  

αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του 

ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 

ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου1. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

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

4497/2017. 
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α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 

τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 

εκνικι νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 

του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 

αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 

τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 

των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 

καταβολι τουσ.  

ι/και 
γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  
 
2.2.3.3 α)Κατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων, εφόςον 
ςυντρζχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ 
του περιβάλλοντοσ.  
β) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο  οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  
 

2.2.3.4. Αποκλείεταιαπό τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 

φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 

αναγκαςτικι διαχείριςθαπό εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 

ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 

καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 

φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 

για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  
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δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 

μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 

φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 

ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 

απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 

απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 

επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 

που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 

ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 

ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του .  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 

καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 

αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ 

2.2.3.5. ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΑΟΥΣΑ ΔΙΑΚΘΥΞΘ. 

2.2.3.6. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 

παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ . 

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 

παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 

τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 

αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 

αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 

φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 

αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 

το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 

διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 

περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.8. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 

προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 

4412/2016. 
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2.2.3.9. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 

του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 

ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Κριτιρια Επιλογισ 

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 

αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ, δθλαδι: 

- να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο επιμελθτιριο ορίηοντασ ρθτά τθν επωνυμία του επιμελθτθρίου, το 

αντικείμενο των δραςτθριοτιτων που αςκοφν οι φορείσ και το ειδικό επάγγελμά τουσ, αναφορικά με το 

αντικείμενο των προσ παροχι υπθρεςιϊν. 

-να είναι αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ ι κοινοπραξίεσ ι ςυμπράξεισ αςφαλιςτικϊν εταιριϊν, οι οποίεσ 
λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4364/2016, όπωσ ιςχφει, είτε 
πράκτορεσ αςφαλιςτικϊν εταιριϊν και μεςίτεσ αςφαλίςεων των οποίων οι εταιρείεσ τισ οποίεσ 
πρακτορεφουν ι και μεςιτεφουν κα πρζπει να πλθροφν όλουσ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Πςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςίαςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν: 

Μζςο ετιςιο κφκλο εργαςιϊν τθσ επιχειριςεωσ κατά τισ τρείσ τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ ίςθ ι 

ανϊτερθ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ. 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 

οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να ζχουν εκτελζςει, κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ 3ετίασ, τουλάχιςτον 

μια (1) ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν, του ςυγκεκριμζνου τφπου και αντίςτοιχου οικονομικοφ φψουσ με 

τθν παροφςα διαδικαςία. 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Δεν απαιτοφνταιςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

 
2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 

επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 

παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 

δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ αναγκαίουσ 

πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται.  

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν 

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 

καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 

2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ,προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 

δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙΙ,το οποίο 

αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει 
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του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από 

τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 1 

To Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) μπορεί να εξαχκεί, να αποκθκευτεί και να υποβλθκεί 

θλεκτρονικά μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ από τθν θλεκτρονικι 

διεφκυνςθ https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=el (βλζπε άρκρ. 2.4.3.1τθσ 

παροφςθσ διακιρυξθσ). 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 

προςφορϊν. (Άρθρο 43, παρ. 6 άρθρο 79Α του Ν.4605/2019). 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο 

είναι δυνατό να φζρειμόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζαωσ  

προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των 

φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν 

εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 

ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 

αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 

ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 

Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 

όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 

υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 

περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 

φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 

ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 

λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.8). 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 

εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 

αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 

και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 

πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 

Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 

θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 

εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 

ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  
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 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, 

ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 

κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, 

από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ 

πριν από τθν υποβολι του. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ 

του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που 

ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 

ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό (φορολογικι και αςφαλιςτικι 

ενθμερότθταςε ιςχφ)  που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να 

είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ 

ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του .  

Επιπλζον υπεφκυνθ διλωςθ(ςφνταξθ τθσ Υπεφκυνθσ διλωςθσ μετά τθν πρόςκλθςθ για τθν υποβολι 

των δικαιολογθτικϊν)του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

(ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά 

Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτου οποίου οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ. 

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 

υπεφκυνθ διλωςθ (ςφνταξθ τθσ Υπεφκυνθσ διλωςθσ μετά τθν πρόςκλθςθ για τθν υποβολι των 

δικαιολογθτικϊν)του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ 

και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν 

υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 

διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 

πιςτοποιθτικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 

από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 

εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 

κάκε φορά ιςχφουν.(Ιςχφσ πιςτοποιθτικϊν εντόσ τριμινου). Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) 

δενπροςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Η μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ 

εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ 

τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων 

γ)Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 

Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ 

τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου 

που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 

θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 

ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ 

να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 

ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 

παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα 
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ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 

χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 

αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 

οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 

οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 

καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 

κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 

επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ(Σφνταξθ τθσ υπεφκυνθσ 

διλωςθσ μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν) του 

προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο 

λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.5 - ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΑΟΥΣΑ ΔΙΑΚΗΥΞΗ. 

ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 

εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2.Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 

επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 

εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 

κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 

επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 

το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 

περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 

από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 

υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 

ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 

χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 

δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

 Βεβαίωςθ από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ Εποπτείασ Ιδιωτικισ Αςφάλιςθσ (Δ.Ε.Ι.Α.) τθσ Τράπεηασ τθσ 

Ελλάδοσ, ότι κατζχουν τθν προβλεπόμενθ από τθν ιςχφουςα νομοκεςία άδεια λειτουργίασ και 

λειτουργοφν ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4364/2016, 

 Βεβαίωςθ περί μθ ανάκλθςθσ τθσ άδειασ ςφςταςθσ τθσ εταιρίασ από το Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο 

(Γ.Ε.ΜΘ.) του Υπουργείου Ανάπτυξθσ & Ανταγωνιςτικότθτασ, ι από τθν αντίςτοιχθ αρμόδια αρχι 

τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ των αλλοδαπϊν διαγωνιηόμενων οικονομικϊν φορζων, 

 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 

(απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 

εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,εκτόσ αν, 

ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν μζςο ετιςιο κφκλο εργαςιϊν τθσ επιχειριςεωσ κατά τισ τρείσ τελευταίεσ 

οικονομικζσ χριςεισ ίςο ι ανϊτερο του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ. 
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Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 

δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με 

οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 

τουλάχιςτον μια (1) ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν,που να ζχει εκτελεςτεί κατά τθ διάρκεια τθσ τελευταίασ 

3ετίασ,  του ςυγκεκριμζνου τφπου και αντίςτοιχου οικονομικοφ φψουσ με τθν παροφςα διαδικαςία. 

Β.5. ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ ΣΤΘΝ ΡΑΟΥΣΑ ΔΙΑΚΘΥΞΘ. 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 

μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ)προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, 

το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  Στισ 

λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ 

καταςτατικά, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι 

μορφι του  οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι 

εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 

προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι 

αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 

κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 

πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 

ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 

υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 

εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 

εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 

πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 

ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 

τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 

τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 

μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 

εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 

ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 

εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 

οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 

οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 

πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 

αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  
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Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  
 
Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ 

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσείναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
τιμισ. 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ  και τθν υπ’ αρικ. 67/2020 
μελζτθ που αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ για  το ςφνολο των περιγραφόμενων υπθρεςιϊν. 
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν 

2.4.2.1.Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 

πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 

παροφςα διακιρυξθ (άρκρο 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα 

αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 

«Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 

υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 

εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 

από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 

πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 

2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 

56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 

(ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του 

άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α.  

Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 

δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, 

αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα 

προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ 

ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ 
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διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ 

ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ 

υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 

προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ των προςφορϊν. 

2.4.2.2.Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 

ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 

προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 

αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 

τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 

προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 

προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 

4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 

τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 

νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 

ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 

τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 

τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 

ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  

Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 

θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 

περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 

θλεκτρονικό αρχείο pdf] Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί 

ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, οι οικονομικοί φορείσ επιςυνάπτουν 

θλεκτρονικάυπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία των φακζλων «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - 

Τεχνικισ Ρροςφοράσ» και «Οικονομικι προςφορά»όπωσ αυτά ορίηονται ςτθν παρ.2.4.3.2  του άρκρου 2.4 

τθσ διακιρυξθσ. 

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 

όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 

από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 

φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 

εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ, με τθν επιφφλαξθ 

των αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ 

αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 

οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 
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Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 

κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 

ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 

υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 

δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 

ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται 

να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 

2690/1999 ''Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 2 

του  ν. 4250/2014.Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, 

τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από 

δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε 

ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά 

φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε 

αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 

κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 

οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 

ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογηηικά Σσμμεηοτής 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 

περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 

και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 

του Ν.4412/2016 και ςτα άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων 

τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί 

αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙ). 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 

οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

Β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 

τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. (Ραράρτθμα ΙV). 

2.4.3.2 Τετνική Προζθορά 

Θ Τεχνικι Ρροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 

ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν 

ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου 

θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα 

και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόςον απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ για τθν τεχνικι προςφορά δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ 

ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ςτθν τεχνικι του προςφορά 

ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. 
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Ο φάκελοσ «Τεχνικι Ρροςφορά» κα περιλαμβάνει όλα τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά, βάςει των 

οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά και επιπροςκζτωσ κα πρζπει να περιζχει τα εξισ: 

 Υπεφκυνθ Διλωςθ ςτθν οποία να δθλϊνουν ότι πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ που κζτουν οι 
διατάξεισ του Ν.4364/2016 «περί ιδιωτικισ επιχειριςεωσ αςφαλίςεωσ», ςυμπεριλαμβανομζνων 
των διατάξεων που αφοροφν ςτο περικϊριο φερεγγυότθτασ, το εγγυθτικό κεφάλαιο και τα τεχνικά 
αποκζματα τθσ αςφαλιςτικισ εταιρίασ, 

 Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι λειτουργοφν χωρίσ οιονδιποτε νομικό περιοριςμό επιβαλλόμενο από τθν 
αρμόδια εποπτεφουςα αρχι, ωσ προσ τον τρόπο διαχείριςθσ τθσ περιουςίασ τουσ 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 

υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

Επιςθμαίνεται ότι τα ανωτζρω δικαιολογθτικά ι τα άλλα ςτοιχεία του υποφακζλου «Δικαιολογθτικά 

ςυμμετοχισ-τεχνικι προςφορά» που ζχουν υποβλθκεί με τθν θλεκτρονικι προςφορά και απαιτοφνται να 

προςκομιςκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι εντόσ τθσ ανωτζρω αναφερόμενθσ προκεςμίασ είναι τα 

δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που δεν ζχουν εκδοκεί/ςυνταχκεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορζα και 

κατά ςυνζπεια δεν φζρουν τθν ψθφιακι του υπογραφι. 

2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν 

Στον (υπο) φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του 

προςφζροντα.  

Θ Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπό) φάκελο 

«Οικονομικι Ρροςφορά».  

Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 

ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν 

ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου 

θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα 

και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόςον θ οικονομικι προςφορά δεν ζχει αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τθσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ 

του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ςυμπλθρωμζνα ωσ προσ το περιεχόμενο τουσ και ψθφιακά 

υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (Ραράρτθμα ΙΙΙ ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ). 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 

τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%.  

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 

αυτόματα από το ςφςτθμα.  Η ςυγκεκριμζνθ υπθρεςία δεν υπόκειται ςε κράτθςθ ΦΡΑ. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται 

ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 

τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 

που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι, ςτο κεφάλαιο «Αναλυτικι Ρεριγραφι 

Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ» τθσ μελζτθσ 22/2019 (Ραράρτθμα Ι) τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
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2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 6 μθνϊν 

(180 θμερϊν) από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 

προςφορϊν). Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 

αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 

τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 

ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 

αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 

περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 

προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 

ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 

ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 

ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 

το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 

διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 

απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 

ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 

υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 

2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 

προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 

(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 

ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 

κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 

διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 

προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 

3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, θ οποίαδεν πλθροί τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα 

άρκρα  2.2.4 -2.2.8 ,τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 

περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 

4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 

κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  
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κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 

παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ 

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν 

3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 

φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» 
ςτισ 11-06-2021 και ϊρα 10.00 π.μ. 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και 
ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 

τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 

δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν 

χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 

τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 

οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 

αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά 

τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 

αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 

τα μζλθ του οργάνου. 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 

προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 

γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ  και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων 

τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν 

αποδοχι όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 

ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 

«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα 

αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 

θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν 

οικονομικϊν προςφορϊν. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (Επιτροπι Αξιολόγθςθσ ) προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν 

προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 

ζκρινε πλιρθ και ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο 

οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν 
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ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 

λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 

ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 

προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 

από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 

4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 

οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 

Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.   

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 

αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και 

«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 

λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ, μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων 

πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 

τθσ παροφςασ. 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 

μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 

ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 

ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι 

αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 

δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 

ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 

για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 

μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 

(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ  τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 

Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι 

φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ 

οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 

δικαιολογθτικϊν. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 

αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 

και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το 

αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με 

αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των 

δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για 

όςο χρόνο απαιτθκεί για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 

δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 
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ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 

τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικάλαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 

κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 

εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 

και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.8 

(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 

προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει μετο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 

Σφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν 

θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου 

(οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 

περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 

επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 

Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 

οριηόμενα ανωτζρωκαι τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για 

τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για 

τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του 

διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για 

ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ:  ποςοςτό 15% ςτθν 

περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 50%  ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για 

κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται 

προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο . 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 

επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 

διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα  που δεν ζχει αποκλειςτεί 

οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 

κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα αποτελζςματα 

τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν 

ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 
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αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο 
εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται,  
και  
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, 
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται 
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του 
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ 
διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει 
τθ ςφμβαςθ. 
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ,κζτοντάσ του 

προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσαπό τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ 

πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 

προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 

ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  

αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 

είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 

αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 

αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισθ προκεςμία για τθν άςκθςθ 

τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 

χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 

ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο 

δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 

(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 

ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 

Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 

Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 

υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 

προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 

19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ 

του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα 

αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προςφυγισ, ςφμφωνα με το  άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι. ατά τα 
λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, 
εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 
Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 

του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και την περ. α΄ της παρ. 1 του άρθρου 9 του 

π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 

πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα και με τθν παρ. 1 του άρκρου 9 του 

π.δ. 39/2017. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν 
προςφυγι και δεν μπορεί να ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ 
διενζργεια τθσ διαδικαςίασ. 
Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και 

δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα 

μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. 

Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 

κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ 

προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 

ΑΕΡΡ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 

βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 

των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ 
ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων 
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικα ςτικι 
προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται 
ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ 
πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ 
ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.  
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ 

αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 

4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 

αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 
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Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 

ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 

 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 

αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 

οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 

επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ, προκαταβολισ) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 

72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 

εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 

αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον το περιεχόμενό τθσ είναι 

ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο ΡαράρτθμαIVτθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 

των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 

εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 

ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αποδεςμεφονται τμθματικά, κατά το ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του 

μζρουσ του τμιματοσ που παραλιφκθκε οριςτικά μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι 

του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ 

αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων 

γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 
Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 

τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 

2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 

αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 

οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  

Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 

κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 

προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 

ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 

γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν 

ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 

όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 

τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 

υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 

τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 

του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 

τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 

απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 

ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

4.5.1Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ κακ’ φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι άλλωσ τθσ υπθρεςίασ, θ οποία 

ορίηεται με απόφαςθ τθσ Α.Α. 

4.5.2 Δικαίωμα προαίρεςθσ 

Ραρζχεται θ δυνατότθτα ςφναψθσ Σφμβαςθσ δυνάμει ριτρασ δικαιϊματοσ προαίρεςθσ για τθν 

επιπλζοναςφαλιςτικι κάλυψθ περιουςίασ, αξίασ 27.000,00 € από τθν υπογραφι τθσ. 

Με τθ ριτρα δικαιϊματοσ προαίρεςθσ παραχωρείται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι το διαπλαςτικό 

δικαίωμα όπωσ διά μονομεροφσ δθλϊςεωσ βουλιςεωσ και άνευ ςυμπράξεωσ του δεςμευόμενου 

Αναδόχου να ενεργοποιιςει τθ Σφμβαςθ αυτιζωσ και δϊδεκα μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ.  

Ο ανάδοχοσ οφείλει να αςφαλίςει και επιπλζον περιουςιακά ςτοιχεία του  Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου 

(Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικισ Μακεδονίασ, κατόπιν μονομεροφσ άςκθςθσ των δικαιωμάτων προαίρεςθσ 

κατ’επιλογιν τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον του ηθτθκεί, με τιμζσ ανάλογεσ με τισ προςφερόμενεσ ςτο 

διαγωνιςμό. Θ αςφάλιςθ επιπλζον περιουςιακϊν ςτοιχείων κα γίνεται με ζγγραφθ γνωςτοποίθςθ του 

Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικισ Μακεδονίασ προσ τον ανάδοχο και κα ιςχφει 

υποχρεωτικϊσ γι’αυτόν από τθ λιψθ τθσ γνωςτοποίθςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ, τιμι και ςυμφωνίεσ. Κατά 

τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, ο  Ρεριφερειακόσ Σφνδεςμοσ (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικισ Μακεδονίασ ζχει δικαίωμα 

να ηθτά ακφρωςθ αςφάλιςθσ μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ που αποςφρει από τθν κυκλοφορία ι παφει θ 

χριςθ του λόγω μακροχρόνιασ επιςκευισ. 

Οι εφαρμοηόμενεσ τιμζσ των αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων ςτθν περίπτωςθ παράταςθσ κα είναι 

αναλογικζσ ςε ςχζςθ με το ηθτοφμενο χρονικό διάςτθμα αςφάλιςθσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ και το 

αντίςτοιχο τθσ παράταςθσ. Θ άςκθςθ των δικαιωμάτων προαίρεςθσ μπορεί να αφορά είτε το ςφνολο των 

αςφαλιηόμενων οχθμάτων – μθχανθμάτων και περιουςίασ είτε μζροσ αυτϊν, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ.Ο Ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ εφόςον αυτό ηθτθκεί από τθν Ανακζτουςα 

Αρχι να προςζλκει για τθν υπογραφι Σφμβαςθσ μζςω τθσ οποίασ κα αναλάβει τθν υποχρζωςθ παροχισ 

υπθρεςιϊν που περιγράφονται ςτο αντικείμενο του διαγωνιςμοφ με το τίμθμα τθσ αρχικισ Σφμβαςθσ.  

Σε ουδεμία περίπτωςθ θ ωσ άνω Σφμβαςθ προαίρεςθσ δεν μπορεί να κεωρθκεί ςυμπλθρωματικι 

Σφμβαςθ του άρκρου 132 του Ν 4412/2016. 
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4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 

τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 

4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 

διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 

υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 

Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ 

5.1.1.Θ πλθρωμι των αςφαλίςτρων κα γίνεται από τον Ρεριφερειακό Σφνδεςμο(Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικισ 

Μακεδονίασπριν από τθν ζκδοςθ και παράδοςθ των εξαμθνιαίων αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων 

(προπλθρϊνονται βάςθ του N.4261/2014)και αφοφ προςκομιςκοφν όλα τα απαιτοφμενα από τον νόμο 

δικαιολογθτικά και ελεγχκοφν οι καταςτάςεισ πλθρωμισ και τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια από τα αρμόδια 

όργανα. 

Σε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του προμθκευτι κακυςτεριςει από τθν ανακζτουςα αρχι,ιςχφ ζχουν οι 

διατάξεισ του Ν.4152/2013.  

Ωσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία, ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 200 του 

Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) και όλα τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ ελζγχονται από τθν αρμόδια 

υπθρεςία του Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικισ Μακεδονίασ.  

Θ αμοιβι δεν υπόκειται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιοδιποτε λόγο και αιτία και παραμζνει ςτακερι και 

αμετάβλθτθ κακϋόλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ εντολισ. 

Σε περίπτωςθ ενεχυρίαςθσ τθσ απαίτθςθσ κα πρζπει να προςκομιςτεί από τον ανάδοχο πράξθ 

ενεχυρίαςθσ, ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 46274/22-09-2014 (Β’2573) «Ρυκμίςεισ για τισ πλθρωμζσ των δαπανϊν 

του ςυγχρθματοδοτοφμενου ςκζλουσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων». 

5.1.2.Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 

Συμβάςεων επιβάλλεται 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 

αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 

Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 

ειςοδιματοσ αξίασ 8 % επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ 

5.2.1.Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από 

κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα 

από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου: 

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) 

«Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)», 

β) ςτθν περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν: 

αα) αν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ 

υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και ββ) αν υπερζβθ υπαίτια τθ 

ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων. 

2. Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν κατά τθν 

περίπτωςθ β' τθσ παραγράφου 1, θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία 

μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν 
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ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του. Θ ταςςόμενθ 

προκεςμία πρζπει να είναι εφλογθ και ανάλογθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και πάντωσ όχι μικρότερθ των 

δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία, που τζκθκε με τθν ειδικι όχλθςθ, παριλκε χωρίσ ο ανάδοχοσ να 

ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο 

τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθν απόφαςθ προςδιορίηονται οι 

λόγοι τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τθν ειδικι όχλθςθ και αιτιολογείται θ ζκπτωςθ με 

αναφορά ςτουσ λόγουσ που οδιγθςαν ςε αυτιν. 

3. Ο Ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ όταν: 

α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ 

του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

4. Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, 

επιβάλλονται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, οι παρακάτω 

κυρϊςεισ: 

α) Ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά περίπτωςθ. 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 

προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ νόμου κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) «Δθμόςιεσ 

Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

5.2.2.  Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ροινικζσ ριτρεσ δφναται να 
επιβάλλονται και για πλθμμελι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ. 

5.3 Διοικηηικές προζθσγές καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζης ηων ζσμβάζεων 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 

άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 

(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 

αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 

ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 

ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 

τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 

οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 

απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ 

προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 

απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 

εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Δικαζηική επίλσζη διαθορών 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 

πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 

τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 

και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 

προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 

διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν  

αρμόδια υπθρεςία του Φορζαθ οποία και κα ειςθγείται  ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανογια όλα τα 

ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ 

των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω 

όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ 

τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ 

6.2.1.Η ιςχφσ τθσ ςφμβαςθσ άρχεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ και κα ζχει χρονικι διάρκεια 

δφο (2) ζτθ (αςφαλιςτικι κάλυψθ τεςςάρων *4+ εξαμινων). 

6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

6.3.11. Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ 

που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3  του άρκρου 221. 

6.3.2  Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτθ ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. 

6.3.3. Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν 

ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, 

που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι 

αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και 

παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 

6.3.4. Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 

υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ 

προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 

υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ 

ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 

απόφαςθ. 

6.3.5. Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 

απόφαςθ του, θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα 

μεγαλφτερο των 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι απόφαςθ για τθν 

ζγκριςθ ι τθν απόρριψθ του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί αυτοδίκαια. 

6.3.6. Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 

απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 

τα μζλθ τθσ επιτροπισ που πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. 

Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από 

τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ 

εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων 

και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι 

παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 
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6.5 Αναπροςαρμογι τιμισ 

ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΣΑΙ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΑΡΟΤΑ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

6.6  Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ- Υποκατάςταςθ αναδόχου 

6.6.1 Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
6.6.2 Εάν ο ανάδοχοσπτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ.  
6.6.3 Σε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 

προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 

εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 

ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ).  

 

 

Ο ΡΟΕΔΟΣ του ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΦΟΔΣΑ 
ΚΕΝΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

 
 
 
 

ΜΙΧΑΗΛ ΓΕΑΝΗΣ 
ΡΟΕΔΟΣ Δ.Σ. Διμου Ρυλαίασ – Χορτιάτθ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Σελίδα 38 

ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

 

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι και ΙI Μελζτθ 67/2020 
ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ ΙΙΙ – ΕΕΕΣ  
ΡΑΑΤΗΜΑ ΙV - Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ  
ΡΑΑΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 
 

           
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ  
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΕΡΕΩΝ  
ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ (Φο.Δ..Α.)  
ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Διεφκυνςθ: Φράγκων 6-8, Τ.Κ. 546 26 
Τθλζφωνο &Fax: 2311236100 
Email : ota@otenet.gr 

 

 
 
 
 

 

 
 

ΜΕΛΕΣΘ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
 
 
 

 
 

Αρ. Μελζτησ: 67/2020 
υνολικόσ Προχπολογιςμόσ : 81.000,00 €  
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ελίδα 

1. Σεχνική Ζκθεςη 1 

2. Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 2 

3. υγγραφή υποχρεϊςεων  6 

4. Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ 13 

5. Σιμολόγιο προςφοράσ 19 

 

 

«ΑΦΑΛΙΣΙΚΘ ΚΑΛΤΨΘ ΠΕΡΙΟΤΙΑ 
ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ 

(ΦΟΔΑ) ΚΕΝΣΡΙΚΘ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ  
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΕΡΕΩΝ  
ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ (Φο.Δ..Α.)  
ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Διεφθυνςη: Φράγκων 6-8, Σ.Κ. 546 26 

 Σηλζφωνο &Fax: 2311236100 
Email : ota@otenet.gr 

 
 
 
«ΑΦΑΛΙΣΙΚΘ  ΚΑΛΤΨΘ  ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ (ΦΟΔΑ)  
ΚΕΝΣΡΙΚΘ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 
 
Αρ. Μελζτησ:      67/2020 
υνολικόσ Προχπολογιςμόσ 81.000,00 €  
(54.000,00 € εκτιμϊμενη ςυμβατική αξία + 
27.000,00 € αξία δικαιϊματοσ προαίρεςησ) 

 
 

ΣΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΘ 
 

Θ παροφςα μελζτθ αφορά τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ τθσ περιουςίασ του Ρεριφερειακοφ  
Συνδζςμου Φορζων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικισ  Μακεδονίασ για το 
χρονικό διάςτθμα από 01/01/2021 ζωσ τισ 31/12/2022 και κα ζχει ςυνολικι χρονικι διάρκεια 
δφο ετϊν (τζςςερα  εξάμθνα)  με  δικαίωμα  προαίρεςθσ  ενόσ  ζτουσ από 01/01/2023 μζχρι 
31/12/2023. 
      Θ μελζτθ ςυντάχτθκε ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) 
«Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», κακϊσ και τισ διατάξεισ του Ν.4155/2013 (ΦΕΚ120/Α/29-05-2013) 
«Εκνικό ςφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ». 
       Ο προχπολογιςμόσ τθσ παροχισ υπθρεςίασ ανζρχεται ςτο ποςό των 54.000,00€ για δυο ζτθ 
ενϊ ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ, ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ που 
είναι 27.000,00€, είναι 54.000.00 + 27.000.00 = 81.000.00€ και το κόςτοσ κα καλυφκεί από 
ιδίουσ πόρουσ. Σθμειϊνεται ότι θ ςφμβαςθ δεν υπόκειται ςε Φ.Ρ.Α. και υπόκειται ςε όλεσ τισ 
νόμιμεσ κρατιςεισ. 

Θ ςφναψθ ςφμβαςθσ αςφαλιςτικισ κάλυψθσ κα πραγματοποιθκεί μετά από δθμόςιο 
ανοιχτό διαγωνιςμό και με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν χαμθλότερθ τιμι για το ςφνολο των 
αςφαλιςτικϊν καλφψεων περιουςίασ, με βάςθ τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ. Στον πίνακα του 
ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ, αναφζρονται όλα τα ςτοιχεία τθσ περιουςίασ του Συνδζςμου που 
κα αςφαλιςτεί. 

  
 
 

ΤΝΣΑΧΘΘΚΕ 
Θεςςαλονίκη    16/12/2020 

 
 
 

Απόςτολοσ Τςαπνίδθσ 

ΡΕ Ρολιτικόσ Μθχανικόσ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ  
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΕΡΕΩΝ  
ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ (Φο.Δ..Α.)  
ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Διεφθυνςη: Φράγκων 6-8, Σ.Κ. 546 26 

 Σηλζφωνο &Fax: 2311236100 
Email : ota@otenet.gr 

 
 
 
«ΑΦΑΛΙΣΙΚΘ  ΚΑΛΤΨΘ  ΠΕΡΙΟΤΙΑ 
ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ (ΦΟΔΑ)  
ΚΕΝΣΡΙΚΘ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 
 
Αρ. Μελζτησ:      67/2020 
υνολικόσ Προχπολογιςμόσ 81.000,00 €  
(54.000,00 € εκτιμϊμενη ςυμβατική αξία + 
27.000,00 € αξία δικαιϊματοσ προαίρεςησ) 

  
 
 

 

ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 
 ΑΦΑΛΙΘ ΠΕΡΙΟΤΙΑ 

Θ αςφάλιςθ περιουςίασ περιλαμβάνει τισ ακόλουκεσ καλφψεισ για τα κτίρια του 
Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικισ Μακεδονίασ που περιλαμβάνονται ωσ 
υποκατθγορίεσ ςτον πίνακα του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ. Οι Οικονομικοί Φορείσ είναι 
υποχρεωμζνοι να λάβουν υπόψθ τουσ και να αποδεχτοφν το περιεχόμενο τθσ περιουςίασ του 
Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου (Φο.Δ.Σ.Α) Κεντρικισ Μακεδονίασ που είναι καταχωρθμζνο ςτο 
Τμιμα Ρεριουςίασ, Ρρομθκειϊν, Αποκθκϊν – Διαχείριςθσ Υλικοφ και που είναι ςτθν διάκεςι 
τουσ, εφόςον ηθτθκοφν, από τθν υπθρεςία.  

Κάποια από τα περιουςιακά ςτοιχεία του ΦοΔΣΑ ΚΜ που χριηουν αςφαλιςτικι κάλυψθ, 
περιγράφονται κάτωκι: 
 
A.1. Το Περιβαλλοντικό Πάρκο Θζρμησ είναι ζνα ξφλινο οίκθμα εμβαδοφ 110 τ.μ. και 
χρθςιμοποιείται ωσ Κζντρο Ρεριβαλλοντικισ Εκπαίδευςθσ με εξοπλιςμό γραφείου και 
μθχανιματα (θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ, projector, θχθτικι εγκατάςταςθ, κλιματιςτικά κλπ). 
Μθχανιματα και εργαλεία πραςίνου του πάρκου (χορτοκοπτικό τρακτζρ, καμνοκοπτικά, 
χορτοκοπτικά, αεροςυμπιεςτισ, αλυςοπρίονο κλπ) βρίςκονται εντόσ του περιφραγμζνου χϊρου 
ςε αποκικθ που κλειδϊνεται. Τόςο το ξφλινο οίκθμα, όςο θ αποκικθ και ο άμεςα περιβάλλον 
χϊροσ τουσ παρακολουκοφνται από κλειςτό κφκλωμα καμερϊν με καταγραφι εικόνασ. Οι 
καλφψεισ πρζπει να είναι οι ακόλουκεσ: 

- Κάλυψθ για πυρκαγιά από οποιαδιποτε αιτία και κάλυψθ ηθμιϊν καπνοφ ςυνζπεια 
πυρκαγιάσ που προκλικθκε από οποιαςδιποτε αιτία 

- Ευρεία ζκρθξθ (φυςικι – χθμικι) 
- Κακόβουλθ πράξθ, ςτάςεισ απεργίεσ οχλαγωγίεσ, τρομοκρατικι ενζργεια 
- Κλοπι ςυνεπεία διαρριξεωσ ςτθν αξία του περιεχομζνου και με μζγιςτθ απαλλαγι 10% 

ςε κάκε ηθμιά, κακϊσ και 750 € ανά ηθμιά. 
- Ηθμιζσ κλζφτθ ςυνεπεία διαρριξεωσ ςτθν αξία του κτιρίου και με μζγιςτθ απαλλαγι 10% 

ςε κάκε ηθμιά, κακϊσ και 750 € ανά ηθμιά. 
 
A.2. Το Περιβαλλοντικό Πάρκο Δερβενίου είναι ζνα διϊροφο οίκθμα εμβαδοφ 100 τ.μ. περίπου, 
ςυμβατικισ καταςκευισ και χρθςιμοποιείται ωσ Κτίριο Διοίκθςθσ και Κζντρο Ρεριβαλλοντικισ 
Εκπαίδευςθσ με εξοπλιςμό γραφείου και μθχανιματα (θλεκτρονικοί υπολογιςτζσ, projector, 
κλπ). Μθχανιματα και εργαλεία πραςίνου του πάρκου (χορτοκοπτικό τρακτζρ, καμνοκοπτικά, 
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χλοοκοπτικά, κλπ) βρίςκονται ςτο υπόγειο του κτιρίου ςε αποκικθ που κλειδϊνεται. Τόςο το 
οίκθμα, όςο και ο περιβάλλον χϊροσ φυλάςςεται. Οι καλφψεισ πρζπει να είναι οι ακόλουκεσ: 

- Κάλυψθ για πυρκαγιά από οποιαδιποτε αιτία και κάλυψθ ηθμιϊν καπνοφ ςυνζπεια 
πυρκαγιάσ που προκλικθκε από οποιαςδιποτε αίτια 

- Ευρεία ζκρθξθ (φυςικι – χθμικι) 
- Κακόβουλθ πράξθ, ςτάςεισ απεργίεσ οχλαγωγίεσ, τρομοκρατικι ενζργεια 
- Κλοπι ςυνεπεία διαρριξεωσ ςτθν αξία του περιεχομζνου και με μζγιςτθ απαλλαγι 10% 

ςε κάκε ηθμιά, κακϊσ και 750 € ανά ηθμιά. 
- Ηθμιζσ κλζφτθ ςυνεπεία διαρριξεωσ ςτθν αξία του κτιρίου και με μζγιςτθ απαλλαγι 10% 

ςε κάκε ηθμιά, κακϊσ και 750 € ανά ηθμιά. 
 
A.3.1 Το Κζντρο Διαλογήσ Ανακυκλϊςιμων Τλικϊν (Κ.Δ.Α.Τ) είναι μία αυτόνομθ μονάδα – 
ιςόγειο κτίςμα, βρίςκεται ςτουσ Ταγαράδεσ Θεςςαλονίκθσ του Διμου Θζρμθσ, ζχει εμβαδό 
1.000 τμ με πατάρι 100 τμ, καταςκευισ μπετόν αρμζ, τοιχοποιία και ςτζγθ μεταλλικι. Οι 
καλφψεισ πρζπει να είναι οι ακόλουκεσ: 

- Κάλυψθ για πυρκαγιά από οποιαδιποτε αιτία και κάλυψθ ηθμιϊν καπνοφ ςυνζπεια 
πυρκαγιάσ που προκλικθκε από οποιαςδιποτε αίτια 

- Ευρεία ζκρθξθ (φυςικι – χθμικι) 
- Κακόβουλθ πράξθ, ςτάςεισ απεργίεσ οχλαγωγίεσ, τρομοκρατικι ενζργεια 
- Βραχυκφκλωμα μζχρι του ποςοφ των 60.000 € και με μζγιςτθ απαλλαγι 300 € ανά ηθμιά. 
- Ηθμιζσ κλζφτθ ςυνεπεία διαρριξεωσ ςτθν αξία του κτιρίου και με μζγιςτθ απαλλαγι 10% 

ςε κάκε ηθμιά, κακϊσ και 750 € ανά ηθμιά. 
O χϊροσ του Κζντρου Διαλογισ Ανακυκλϊςιμων Υλικϊν (Κ.Δ.Α.Υ) τόςο εξωτερικά όςο και 
εςωτερικά παρακολουκείται από κλειςτό κφκλωμα καμερϊν με καταγραφι εικόνασ. Επίςθσ ο 
χϊροσ φυλάςςεται ςε 24ωρθ βάρδια από προςωπικό φφλαξθσ. 
 
A.3.2. Ο εξοπλιςμόσ του Κζντρου Διαλογήσ Ανακυκλϊςιμων Τλικϊν (Κ.Δ.Α.Τ) που 
ςυμπεριλαμβάνει τον μθχανολογικό εξοπλιςμό ιτοι ζξι (6) ταινιόδρομοι και αλυςομεταφορείσ, 
το θλεκτρικό κόςκινο, τον μαγνθτικό διαχωριςτι, τρεισ (3) θλεκτρικζσ πρζςεσ, κακϊσ και τισ φλεσ 
/ προϊόντα του Κ.Δ.Α.Υ. (χαρτί, πλαςτικό κτλ). Οι καλφψεισ πρζπει να είναι οι ακόλουκεσ: 

- Κάλυψθ για πυρκαγιά από οποιαδιποτε αιτία και κάλυψθ ηθμιϊν καπνοφ ςυνζπεια 
πυρκαγιάσ που προκλικθκε από οποιαςδιποτε αίτια 

- Ευρεία ζκρθξθ (φυςικι – χθμικι) 
- Κακόβουλθ πράξθ, ςτάςεισ απεργίεσ οχλαγωγίεσ, τρομοκρατικι ενζργεια 
- Κλοπι ςυνεπεία διαρριξεωσ ςτθν αξία του περιεχομζνου και με μζγιςτθ απαλλαγι 10% 

ςε κάκε ηθμιά, κακϊσ και 750 € ανά ηθμιά. 
- Βραχυκφκλωμα μζχρι του ποςοφ των 60.000 € και με μζγιςτθ απαλλαγι 300 € ανά ηθμιά. 
- Αςτικι Ευκφνθ ζναντι τρίτων μζχρι του ποςοφ των 100.000 € 

 
 
A.4.1 Ο ταθμόσ Μεταφόρτωςησ Απορριμμάτων (.Μ.Α.) ΒΔ Πολεοδομικοφ υγκροτήματοσ 
Θεςςαλονίκησ που βρίςκεται ςτο Διμο Ραφλου Μελά. Εντόσ του χϊρου του ΣΜΑ υπάρχουν τα 
εξισ κτίρια : 
 Σο κεντρικό κτίριο ΜΑ. Διϊροφο κτίριο όπου ςτον άνω όροφο ειςζρχονται τα 

απορριμματοφόρα και εκκενϊνονται ενϊ ςτον κάτω υπάρχουν εγκαταςτάςεισ ςυμπίεςθσ 
και τοποκζτθςθσ των απορριμμάτων ςε κοντζινερ. Στον πάνω όροφο υπάρχει και χϊροσ 
γραφείων για το προςωπικό. 

 Σο Κτίριο Διοίκηςησ. Ιςόγειο κτίριο γραφείων.  
 Σο υνεργείο. Ιςόγειο, μεταλλικισ καταςκευισ κτίριο όπου γίνονται εργαςίεσ 

ςυντιρθςθσ οχθμάτων. 
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 Θ Αποθήκη Καυςίμων. Υπόγεια κτιριακι καταςκευι για τοποκζτθςθ καυςίμων. 
 Σο πλυντήριο οχημάτων. Ιςόγειο , μεταλλικισ καταςκευισ κτίριο όπου γίνονται εργαςίεσ 

κακαριςμοφ οχθμάτων. 
 Θ δεξαμενή νεροφ φδρευςησ – πυρόςβεςησ. Καλυμμζνθ κτιριακι εγκατάςταςθ όπου 

τοποκετοφνται οι αντίςτοιχεσ δεξαμενζσ. 
 Σο κτίριο ενζργειασ. Κτίριο όπου τοποκετείται θλεκτρομθχανολογικόσ εξοπλιςμόσ και 

μονάδα Θ/Η για το ζργο. 
 Εγκαταςτάςεισ Βιολογικοφ Καθαριςμοφ. Εγκαταςτάςεισ για τθν τοποκζτθςθ του 

εξοπλιςμοφ βιολογικοφ κακαριςμοφ, δεξαμενζσ υγρϊν κλπ. 

Επίςθσ υπάρχει ανοικτόσ χϊροσ αποκικευςθσ των άδειων κοντζινερ και για οποιαδιποτε 
ςχετικι διευκρίνιςθ ι ςχζδια κάτοψθσ χϊρων, μποροφν οι οικονομικοί φορείσ να απευκυνκοφν 
ςτθν τεχνικι υπθρεςία του φορζα. 
Οι καλφψεισ πρζπει να είναι οι ακόλουκεσ: 

- Κάλυψθ για πυρκαγιά από οποιαδιποτε αιτία και κάλυψθ ηθμιϊν καπνοφ ςυνζπεια 
πυρκαγιάσ που προκλικθκε από οποιαςδιποτε αίτια 

- Ευρεία ζκρθξθ (φυςικι – χθμικι) 
- Κακόβουλθ πράξθ, ςτάςεισ απεργίεσ οχλαγωγίεσ, τρομοκρατικι ενζργεια 
- Βραχυκφκλωμα μζχρι του ποςοφ των 60.000 € και με μζγιςτθ απαλλαγι 300 € ανά ηθμιά. 
- Ηθμιζσ κλζφτθ ςυνεπεία διαρριξεωσ ςτθν αξία του κτιρίου και με μζγιςτθ απαλλαγι 10% 

ςε κάκε ηθμιά, κακϊσ και 750 € ανά ηθμιά. 
 
A.4.2 Σο περιεχόμενο του ταθμοφ Μεταφόρτωςησ Απορριμμάτων (.Μ.Α.) ΒΔ Πολεοδομικοφ 
υγκροτήματοσ Θεςςαλονίκησ (Σεχνικζσ - Θλεκτρομηχανολογικζσ Εγκαταςτάςεισ) 
Συνοπτική περιγραφή Τεχνικών - Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταςτάςεων προσ αςφάλιςη 
Οι ςχετικζσ θλεκτρομθχανολογικζσ εγκαταςτάςεισ που κα αςφαλιςτοφν είναι : 

- Οι εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ απορριμμάτων όπου περιλαμβάνεται εξοπλιςμόσ 
ςυμπίεςθσ απορριμμάτων με ελάχιςτθ κεωρθτικι ωριαία δυναμικότθτα τροφοδοςίασ 
90tn και ελάχιςτθ πραγματικι ωριαία δυναμικότθτα 75tn κακϊσ και εξοπλιςμόσ 
παράλλθλθσ μετατόπιςθσ κοντζινερ για τον χειριςμό τριϊν κλειςτϊν κοντζινερ (4 τεμάχια 
ζκαςτο). 

- Μονάδα δευτεροβάκμιασ βιολογικισ επεξεργαςίασ με βιοαντιδραςτιρεσ υψθλϊν 
αποδόςεων τφπου Moving Bed Bioreactor κακϊσ και όλοσ ο παρελκόμενοσ εξοπλιςμόσ. 

- Εγκαταςτάςεισ θλεκτροδότθςθσ, εξοπλιςμοί πυραςφάλειασ, θλεκτρογεννιτρια, καλϊδια, 
πίνακεσ, προβολείσ, κλπ,  

Οι καλφψεισ πρζπει να είναι οι ακόλουκεσ: 
- Κάλυψθ για πυρκαγιά από οποιαδιποτε αιτία και κάλυψθ ηθμιϊν καπνοφ ςυνζπεια 

πυρκαγιάσ που προκλικθκε από οποιαςδιποτε αιτία 
- Ευρεία ζκρθξθ (φυςικι – χθμικι) 
- Κακόβουλθ πράξθ, ςτάςεισ απεργίεσ, οχλαγωγίεσ, τρομοκρατικι ενζργεια 
- Κλοπι ςυνεπεία διαρριξεωσ ςτθν αξία του περιεχομζνου και με μζγιςτθ απαλλαγι 10% 

ςε κάκε ηθμιά, κακϊσ και 750 € ανά ηθμιά. 
- Βραχυκφκλωμα μζχρι του ποςοφ των 60.000 € και με μζγιςτθ απαλλαγι 300 € ανά ηθμιά. 
- Αςτικι ευκφνθ από Ρυρκαγιά ςε πρϊτο κίνδυνο μζχρι ποςό 100.000 €. 

 
Σθμειϊνεται ότι ςτο χϊρο του Σ.Μ.Α. λειτουργοφν όλα τα προβλεπόμενα από τθν ιςχφουςα 
νομοκεςία μζτρα πυροπροςταςίασ και υπάρχει ςε ιςχφ πιςτοποιθτικό τθσ Ρυροςβεςτικισ 
Υπθρεςίασ. Επίςθσ ο χϊροσ φυλάςςεται ςε 24ωρθ βάρδια από προςωπικό φφλαξθσ.  
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A.5. Σο περιεχόμενο των κεντρικϊν γραφείων του Περιφερειακοφ υνδζςμου (Φο.Δ..Α.) 
Κεντρικήσ Μακεδονίασ που βρίςκονται ςτο Διμο Θεςςαλονίκθσ, οδόσ Φράγκων 6-8, ςτον 
δεφτερο, τρίτο και τζταρτο όροφο κακϊσ και ζνα χϊρο αποκικθσ για το αρχείο του Συνδζςμου 
ςτον πρϊτο όροφο. Θ αξία του περιεχομζνου περιλαμβάνει τα γραφεία και τα ζπιπλα, 
θλεκτρονικοφσ υπολογιςτζσ, server, τθλεφωνικό κζντρο, κλιματιςτικά κλπ. Τόςο ο χϊροσ 
γραφείων του δευτζρου ορόφου όςο και το αρχείο του πρϊτου ορόφου παρακολουκοφνται από 
κλειςτό κφκλωμα καμερϊν με καταγραφι εικόνασ. Δεν υπάρχει παρακολοφκθςθ και καταγραφι 
για τον τρίτο και τζταρτο όροφο. Οι καλφψεισ πρζπει να είναι οι ακόλουκεσ: 

- Κάλυψθ για πυρκαγιά από οποιαδιποτε αιτία και κάλυψθ ηθμιϊν καπνοφ ςυνζπεια 
πυρκαγιάσ που προκλικθκε από οποιαςδιποτε αίτια 

- Ευρεία ζκρθξθ (φυςικι – χθμικι) 
- Κακόβουλθ πράξθ, ςτάςεισ απεργίεσ οχλαγωγίεσ, τρομοκρατικι ενζργεια 
- Κλοπι ςυνεπεία διαρριξεωσ ςτθν αξία του περιεχομζνου και με μζγιςτθ απαλλαγι 10% 

ςε κάκε ηθμιά, κακϊσ και 750 € ανά ηθμιά. 
- Βραχυκφκλωμα ςε πρϊτο κίνδυνο μζχρι του ποςοφ των 20.000 
- Αςτικι ευκφνθ φωτιάσ  ζναντι τρίτων μζχρι του ποςοφ των 100.000 € 

 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΘΚΕ 
Θεςςαλονίκθ   16/12/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Απόςτολοσ  Τςαπνίδθσ 

ΡΕ Ρολιτικόσ Μθχανικόσ 
 

ΕΛΕΓΧΘΘΚΕ 
Θεςςαλονίκθ        16/12/2020 

 
Ο Ρροϊςτάμενοσ  

Τμιματοσ Διοίκθςθσ & 
Επίβλεψθσ Τεχνικϊν Ζργων – 

Τεχνικϊν Μελετϊν Ρρομθκειϊν 
& Υπθρεςιϊν 

 
 
 
 

Ιωάννθσ Σαββίδθσ 
ΡΕ Χθμικϊν Μθχανικϊν  

Α’ Βακμοφ 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
Θεςςαλονίκθ        /12/2020 

 
Θ Ρροϊςταμζνθ  

Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ 
Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν  

 
 
 
 
 
 

Αλεξάνδρα Τάτςθ 
ΡΕ Χθμικϊν Μθχανικϊν  

Α’ Βακμοφ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ  
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΕΡΕΩΝ  
ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ (Φο.Δ..Α.)  
ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Διεφθυνςη: Φράγκων 6-8, Σ.Κ. 546 26 

 Σηλζφωνο &Fax: 2311236100 
Email : ota@otenet.gr 

 
 
 
«ΑΦΑΛΙΣΙΚΘ  ΚΑΛΤΨΘ  ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ (ΦΟΔΑ)  
ΚΕΝΣΡΙΚΘ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 
 
Αρ. Μελζτησ:   67/2020 
υνολικόσ Προχπολογιςμόσ 81.000,00 €  
(54.000,00 € εκτιμϊμενη ςυμβατική αξία + 
27.000,00 € αξία δικαιϊματοσ προαίρεςησ) 

  
  
 

ΤΓΓΡΑΦΘ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 
 
 
Άρθρο 1ο 

Αντικείμενο τησ ςφμβαςησ 
Θ παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων αφορά τθν αςφαλιςτικι κάλυψθ περιουςίασ του 

Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικισ Μακεδονίασ. 
 

Άρθρο 2ο 
Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

Θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν διζπεται από τισ ακόλουκεσ διατάξεισ:  
1. Τισ διατάξεισ των άρκρων 103 παρ.2 περίπτωςθ δϋ και 209 παρ.4 του Νόμου 3463/06 

(Φ.Ε.Κ. 114/08-06-2006) όπωσ αναδιατυπϊκθκαν με τθν παρ 3. του άρκρου 22 του 
Ν.3536/2007, 

2. Τθν εγκφκλιο 2 με αρικμ.πρωτ.2037/11-1-2007 του ΥΡ.ΕΣ. ςχετικά με τθν εφαρμογι των 
διατάξεων του Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. 114/08-06-2006), 

3. Το Ρ.Δ.237/1986 «περί υποχρεωτικισ αςφαλίςεωσ τθσ εξ’ ατυχθμάτων αυτοκινιτων 
αςτικισ ευκφνθσ», όπωσ ςυμπλθρϊκθκε και τροποποιικθκε από το Ν.3557/2007 

4. Τισ διατάξεισ του Ν.3861/10 (ΦΕΚ 112 τ.Α’/13-07-2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν 
υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και 
αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Ρρόγραμμα Διαφγεια». 

5. Τισ διατάξεισ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 /τ.Α’) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και 
τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ «Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

6. Τισ διατάξεισ του Ν.3485/2010 «Μζτρα για τθν εφαρμογι του μθχανιςμοφ ςτιριξθσ τθσ 
ελλθνικισ οικονομίασ από τα κράτθ-μζλθ τθσ Ηϊνθσ του ευρϊ και το Διεκνζσ 
Νομιςματικό Ταμείο» (ΦΕΚ 65/τ.Α/06.05.2010). 

7. Το Ν.4013/2011 Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων. 

8. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ 74/τ.Α’/26-03-2014) Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ – Καταργιςεισ, 
Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμόςιου Τομζα – Τροποποίθςθ 
Διατάξεων του Ρ.Δ. 318/1992 και λοιπζσ ρυκμίςεισ.  

9. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013) «Εκνικό ςφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ». 

mailto:ota@otenet.gr
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10. Τθν Υ.Α.Ρ1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/21-10-2013) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων Συμβάςεων 
(Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)». 

11. Τθν με Αρ.Ρρωτ.Ρ1/542/4-3-2014 εγκφκλιο με κζμα «Ενθμζρωςθ για το Εκνικό Σφςτθμα 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)». 

12. Το Ν.4320/2015 (ΦΕΚ Α’/29) «υκμίςεισ για τθ λιψθ άμεςων μζτρων για τθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, τθν οργάνωςθ τθσ Κυβζρνθςθσ και των 
Κυβερνθτικϊν οργάνων και λοιπζσ διατάξεισ». 

13. Το Ν.4354/2015 (ΦΕΚ Α’/176) «Διαχείριςθ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων, 
μιςκολογικζσ ρυκμίςεισ και άλλεσ επείγουςεσ διατάξεισ εφαρμογισ τθσ ςυμφωνίασ 
δθμοςιονομικϊν ςτόχων και διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων». 

14. Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, 
Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

15. Τισ διατάξεισ του Ν.4261/2014 (Φ.Ε.Κ. 107 Α’/2014) «Ρρόςβαςθ ςτθ δραςτθριότθτα των 
πιςτωτικϊν ιδρυμάτων και προλθπτικι εποπτεία πιςτωτικϊν ιδρυμάτων και 
επιχειριςεων επενδφςεων (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2013/36/ΕΕ), κατάργθςθ του ν. 
3601/2007και άλλεσ διατάξεισ». 

16. Τθν υπ’αρικμό 100/18.7.2016 (Φ.Ε.Κ. 2550 Β’/2016) πράξθ τθσ Τράπεηασ Ελλάδοσ 
«Ανακεϊρθςθ των ελάχιςτων ποςϊν αςφαλιςτικισ κάλυψθσ τθσ υποχρεωτικισ 
αςφάλιςθσ αςτικισ ευκφνθσ από ατυχιματα αυτοκινιτων»). 

17. Τθν υπ’αρικμ……./2018 απόφαςθ τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου 
Φορζων Διαχείριςθσ Στερεϊν Αποβλιτων (ΦΟ.Δ.Σ.Α.) Κεντρικισ Μακεδονίασ με τθν 
οποία εγκρίκθκε θ μελζτθ με αρικμό  17/2018 (τεφχθ δθμοπράτθςθσ) και εγκρίκθκαν οι 
όροι τθσ διακιρυξθσ για τον διαγωνιςμό «Αςφαλιςτικι κάλυψθ οχθμάτων – 
μθχανθμάτων ζργου και περιουςίασ του  Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου Φορζων Διαχείριςθσ 
Στερεϊν Αποβλιτων (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικισ Μακεδονίασ».  

 

Άρθρο 3ο 
υμβατικά τεφχη 

Συμβατικά τεφχθ κατά ςειρά ιςχφοσ είναι: 
1. Θ Διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ 
2. Το Τιμολόγιο προςφοράσ του αναδόχου. 
3. Ο Ρροχπολογιςμόσ προςφοράσ του αναδόχου. 
4. Θ Συγγραφι υποχρεϊςεων 
5. Τα τεχνικά ςτοιχεία τθσ υπ’ αρικ.  67/2020 μελζτθσ του διαγωνιςμοφ. 

 
ΑΡΘΡΟ 4ο 
Σρόποσ εκτζλεςησ τησ παροχήσ υπηρεςιϊν 
     Θ εκτζλεςθ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν κα πραγματοποιθκεί με τουσ όρουσ που κα κακορίςει θ 
Εκτελεςτικι Επιτροπι κατά τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) «Δθμόςιεσ 
Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)». 

 

Άρθρο 5ο 
Τπογραφή ςφμβαςησ/ Ιςχφσ ςφμβαςησ 
    Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα 
αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι 
(20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ. 
    Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει 
να υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, 
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κθρφςςεται ζκπτωτοσ, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ 
προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ 
ματαιϊνεται. 
     Θ ιςχφσ τησ ςφμβαςησ άρχεται από την ημερομηνία υπογραφήσ τησ και θα ζχει χρονική 
διάρκεια ζωσ ότου ολοκληρωθεί το οικονομικό τησ αντικείμενο (ςυμπεριλαμβανομζνου ή μη 
του δικαιϊματοσ προαίρεςησ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τησ Αναθζτουςασ Αρχήσ). 

 

Άρθρο 6ο 

Εγγφηςη καλήσ εκτζλεςησ 
Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει πριν ι 

κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ εγγυθτικι επιςτολι που να καλφπτει το 5% τθσ ςυνολικισ 
ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςτθν περίπτωςθ 
παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 
επιςτρζφεται μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι τθσ υπθρεςίασ ι ςε περίπτωςθ 
που θ παροχι υπθρεςιϊν είναι διαιρετι, αποδεςμεφεται ςταδιακά, κατά ποςό που αναλογεί 
ςτθν αξία του τμιματοσ τθσ υπθρεςίασ που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθν ςταδιακι 
αποδζςμευςι τθσ, απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται μετά το πζρασ τθσ περιόδου αςφάλιςθσ και 
φςτερα από τθν εκκακάριςθ τυχόν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ. 
 

Άρθρο 7ο 
Παράδοςη αςφαλιςτηρίων ςυμβολαίων 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να καλφπτει τα περιουςιακά ςτοιχεία (κινθτά και ακίνθτα) του  
Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικισ Μακεδονίασ με αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια τα 
οποία κα παραδϊςει με τθν πλθρωμι των αςφαλίςτρων.  
 
Άρθρο 8ο 
Καταβολή αςφαλίςτρων 

Το αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια κα είναι εξάμθνθσ διάρκειασ και θ πλθρωμι τουσ κα γίνεται 
ανά εξάμθνο. Θ πλθρωμι των αςφαλίςτρων κα γίνεται από τον Ρεριφερειακό Σφνδεςμο 
(Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικισ Μακεδονίασ πριν από τθν ζκδοςθ και παράδοςθ των εξαμθνιαίων 
αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων (προπλθρϊνονται βάςθ του N.4261/2014) και αφοφ 
προςκομιςκοφν όλα τα απαιτοφμενα από τον νόμο δικαιολογθτικά και ελεγχκοφν οι 
καταςτάςεισ πλθρωμισ και τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια από τα αρμόδια όργανα. 
Σε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του προμθκευτι κακυςτεριςει από τθν ανακζτουςα αρχι, ιςχφ 
ζχουν οι διατάξεισ του Ν.4152/2013.  
Ωσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία, ιςχφουν τα όςα αναφζρονται ςτο 
άρκρο 200 του Ν.4412/16 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) και όλα τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ 
ελζγχονται από τθν αρμόδια υπθρεςία του Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου ΦΟΔΣΑ Κεντρικισ 
Μακεδονίασ.  
Θ αμοιβι δεν υπόκειται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιοδιποτε λόγο και αιτία και παραμζνει 
ςτακερι και αμετάβλθτθ κακ’όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ εντολισ. 
Σε περίπτωςθ ενεχυρίαςθσ τθσ απαίτθςθσ κα πρζπει να προςκομιςτεί από τον ανάδοχο πράξθ 
ενεχυρίαςθσ, ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 46274/22-09-2014 (Β’2573) «Ρυθμίςεισ για τισ πληρωμζσ των 
δαπανών του ςυγχρηματοδοτοφμενου ςκζλουσ του Προγράμματοσ Δημοςίων Επενδφςεων». 
 

Άρθρο 9ο 
Λοιποί όροι ςφμβαςησ 
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1. Το ποςό που κα αναφζρεται ςτθν κατακφρωςθ κα παραμζνει ςτακερό κατά τθ διάρκεια 
τθσ ςφμβαςθσ και τθσ τυχόν παράταςισ τθσ και δεν κα υπόκειται ςε καμία ανακεϊρθςθ 
ι αφξθςθ για οποιοδιποτε λόγο ι αιτία.  

2. Τα ποςά όλων των αςφαλιηομζνων αξιϊν των περιουςιακϊν ςτοιχείων ζχουν κακοριςτεί 
από τισ υπθρεςίεσ του Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικισ Μακεδονίασ και 
κεωροφνται πραγματικζσ αξίεσ αςφάλιςθσ για τθν αποκατάςταςι τουσ ι τθν 
αντικατάςταςθ των αξιϊν αυτϊν κατά τον χρόνο επζλευςθσ του κινδφνου. ΘΤΑ 
ΣΥΜΦΩΝΕΙΤΑΙ με τον ανάδοχο ότι κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και τθσ τυχόν 
παράταςισ τθσ, κατόπιν άςκθςθσ των δικαιωμάτων προαίρεςθσ, αποδζχεται παραίτθςθ 
τθσ χριςθσ του δικαιϊματοσ τθσ υπαςφάλιςθσ ι τθσ υπεραςφάλιςθσ κατά τθ ςτιγμι και 
τον χρόνο επζλευςθσ του κινδφνου αποδεχόμενοσ τισ αξίεσ που δθλϊνονται από τθν 
υπθρεςία του Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικισ Μακεδονίασ ςτο 
παράρτθμα τθσ παροφςθσ ωσ πραγματικζσ και μθ αμφιςβθτιςιμεσ.  

3. Ο ανάδοχοσ οφείλει να αςφαλίςει και επιπλζον περιουςιακά ςτοιχεία του  
Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικισ Μακεδονίασ, κατόπιν μονομεροφσ 
άςκθςθσ των δικαιωμάτων προαίρεςθσ κατ’επιλογιν τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον 
του ηθτθκεί, με τιμζσ ανάλογεσ με τισ προςφερόμενεσ ςτο διαγωνιςμό. Θ αςφάλιςθ 
επιπλζον περιουςιακϊν ςτοιχείων κα γίνεται με ζγγραφθ γνωςτοποίθςθ του 
Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικισ Μακεδονίασ προσ τον ανάδοχο και κα 
ιςχφει υποχρεωτικϊσ γι’αυτόν από τθ λιψθ τθσ γνωςτοποίθςθσ με τουσ ίδιουσ όρουσ, 
τιμι και ςυμφωνίεσ. Κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, ο  Ρεριφερειακόσ Σφνδεςμοσ 
(Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικισ Μακεδονίασ ζχει δικαίωμα να ηθτά ακφρωςθ αςφάλιςθσ 
μθχανολογικοφ εξοπλιςμοφ που αποςφρει από τθν κυκλοφορία ι παφει θ χριςθ του 
λόγω μακροχρόνιασ επιςκευισ. 

4. Θ άςκθςθ των ανωτζρω δικαιωμάτων προαίρεςθσ μπορεί να αφορά και το δικαίωμα τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ να παρατείνει μονομερϊσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ, τθν διάρκεια 
ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, για διάςτθμα ζωσ και δϊδεκα μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ. Σε αυτι τθν 
περίπτωςθ θ απόφαςθ για τθν ενεργοποίθςθ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ κα 
λαμβάνεται πριν τθν λιξθ τθσ αρχικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ. Οι εφαρμοηόμενεσ τιμζσ 
των αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων ςτθν περίπτωςθ παράταςθσ κα είναι αναλογικζσ ςε 
ςχζςθ με το ηθτοφμενο χρονικό διάςτθμα αςφάλιςθσ τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ και το 
αντίςτοιχο τθσ παράταςθσ. Θ άςκθςθ των δικαιωμάτων προαίρεςθσ μπορεί να αφορά 
είτε το ςφνολο των αςφαλιηόμενων οχθμάτων – μθχανθμάτων και περιουςίασ είτε μζροσ 
αυτϊν, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

5. Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από Ζνωςθ κλπ και κατακφρωςθσ ςε αυτι κάκε 
μζλοσ τθσ Ζνωςθσ κλπ ευκφνεται αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ.  

6. Σε περίπτωςθ που εξαιτίασ ανικανότθτασ για οποιοδιποτε λόγο, μζλοσ τθσ Ζνωςθσ κλπ 
δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ μζλοσ κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, τότε εάν οι ςυμβατικοί όροι μποροφν να εκπλθρωκοφν από τα εναπομείναντα 
μζλθ, θ ςφμβαςθ εξακολουκεί να υφίςταται ωσ ζχει και να παράγει όλα τα ζννομα 
αποτελζςματά τθσ με τθν ίδια τιμι και όρουσ. Θ δυνατότθτα εκπλιρωςθσ των 
ςυμβατικϊν όρων από τα εναπομείναντα μζλθ κα εξεταςκεί από τθν Εκτελεςτικι 
Επιτροπι του Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικισ Μακεδονίασ θ οποία κα 
αποφαςίςει ςχετικά. Εάν αποφαςίςει ότι τα εναπομείναντα μζλθ δεν επαρκοφν να 
εκπλθρϊςουν τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ τότε αυτά οφείλουν να ορίςουν αντικαταςτάτθ 
με προςόντα αντίςτοιχα του μζλουσ που αντικακίςταται και αξιολογικθκε κατά τθ 
διάρκεια του διαγωνιςμοφ, ο οποίοσ, όμωσ, πρζπει επίςθσ να εγκρικεί από τθν 
Εκτελεςτικι Επιτροπι του Ρεριφερειακοφ Συνδζςμου (Φο.Δ.Σ.Α.) Κεντρικισ Μακεδονίασ. 
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Άρθρο 10ο 
Κήρυξη αναδόχου ζκπτωτου 
1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του 
και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου 
οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου: 
α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-
2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 
β) ςτθν περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν: 
αα) αν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ 
εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και ββ) αν 
υπερζβθ υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των 
παρατάςεων. 
2. Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ παροχισ 
υπθρεςιϊν κατά τθν περίπτωςθ β' τθσ παραγράφου 1, θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον 
ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ και περιλαμβάνει 
ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ κζτοντασ 
προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του. Θ ταςςόμενθ προκεςμία πρζπει να είναι εφλογθ και 
ανάλογθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και πάντωσ όχι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν 
θ προκεςμία, που τζκθκε με τθν ειδικι όχλθςθ, παριλκε χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ 
προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθν απόφαςθ 
προςδιορίηονται οι λόγοι τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τθν ειδικι όχλθςθ και 
αιτιολογείται θ ζκπτωςθ με αναφορά ςτουσ λόγουσ που οδιγθςαν ςε αυτιν. 
3. Ο Ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ όταν: 
α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε με 
ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 
β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 
4. Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, 
επιβάλλονται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, οι 
παρακάτω κυρϊςεισ: 
α) Ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά 
περίπτωςθ. 
Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των 
ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του 
παρόντοσ νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 
147Α’/08-08-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  
 

Άρθρο 11ο 
Παραλαβή του αντικειμζνου τησ ςφμβαςησ παροχήσ υπηρεςιϊν 
1. Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπι 
παραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3  του άρκρου 221. 
2. Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτθ ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. 
3. Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν 
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ 
παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ 
και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα των 
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παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να 
καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 
4. Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα 
πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω 
απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο 
οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ. 
5. Το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 
απόφαςθ του, θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό 
διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι 
απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψθ του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί 
αυτοδίκαια. 
6. Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του 
αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που 
ςυγκροτείται με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να 
ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και τα μζλθ τθσ επιτροπισ που πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον 
προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ 
τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται 
πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των 
ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, 
δεν λαμβάνεται υπόψθ. 
 

Άρθρο 12ο 
Απόρριψη παραδοτζου - Αντικατάςταςη 
1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και 
παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου 
οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ επιτροπισ παραλαβισ, μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι, ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ 
αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που 
ορίηεται για τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε πάροχοσ των υπθρεςιϊν κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται 
ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α’/08-08-2016) 
«Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»., λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
2. Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα που απορρίφκθκαν 
μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκειασ, κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
Επίλυςη διαφορϊν 
Οι διαφορζσ που κα εμφανιςκοφν κατά τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ, επιλφονται ςφμφωνα με 
τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. Αρμόδια δικαςτιρια ορίηονται τα δικαςτιρια τθσ Θεςςαλονίκθσ. 
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ΑΡΘΡΟ 14ο 
Ουςιϊδεισ απαιτήςεισ  
Γενικά οι παραπάνω απαιτιςεισ κεωροφνται και ουςιϊδεισ και απαραβίαςτεσ εκτόσ εάν 
αναφζρεται ρθτά ότι αποτελοφν προτίμθςθ ι επικυμία τθσ υπθρεςίασ. 
 
 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΘΚΕ 
Θεςςαλονίκθ, 16/12/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Απόςτολοσ  Τςαπνίδθσ 
ΡΕ Ρολιτικόσ Μθχανικόσ 

 

ΕΛΕΓΧΘΘΚΕ 
Θεςςαλονίκθ     16/12/2020 

 
Ο Ρροϊςτάμενοσ  

Τμιματοσ Διοίκθςθσ & 
Επίβλεψθσ Τεχνικϊν Ζργων – 

Τεχνικϊν Μελετϊν Ρρομθκειϊν 
& Υπθρεςιϊν 

 
 
 
 

Ιωάννθσ Σαββίδθσ 
ΡΕ Χθμικϊν Μθχανικϊν  

Α’ Βακμοφ 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
Θεςςαλονίκθ     /12/2020 

 
Θ Ρροϊςταμζνθ  

Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ 
Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν  

 
 
 
 
 
 

Αλεξάνδρα Τάτςθ 
ΡΕ Χθμικϊν Μθχανικϊν  

Α’ Βακμοφ 
   

 
 





 
 

             
ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ  
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΕΡΕΩΝ  
ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ (Φο.Δ..Α.)  
ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Διεφθυνςη: Φράγκων 6-8, 546 26 
Σηλζφωνο &Fax: 2311236100 
Email : ota@otenet.gr 

 
 
 
«ΑΦΑΛΙΣΙΚΘ  ΚΑΛΤΨΘ  ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ 
(ΦΟΔΑ)  ΚΕΝΣΡΙΚΘ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 
 
Αρ. Μελζτησ:      67/2020 
υνολικόσ Προχπολογιςμόσ 81.000,00 €  
(54.000,00 € εκτιμϊμενη ςυμβατική αξία + 
27.000,00 € αξία δικαιϊματοσ προαίρεςησ) 

  

 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 
ΤΓΚΕΝΣΡΩΣΙΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΦΟΔΑ ΚΜ 
 

ΧΩΡΟ ΚΣΙΡΙΑ ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΑ 
ΛΟΙΠΟ 

ΕΞΟΠΛΙΜΟ 
ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΟΤ 

ΑΦΑΛΙΣΙΚΘ 
ΚΑΛΤΨΘ ΔΩΔΕΚΑ 

ΜΘΝΩΝ 

ΧΤΣΑ ΜΑΤΡΟΡΑΧΘ 1.046.114,00 810.289,87 133.452,36 1.989.856,23 
 ΜΕ ΜΑΤΡΟΡΑΧΘ  710.927,00 

  
710.927,00 

 ΧΣΑ & ΜΕ ΣΑΓΑΡΑΔΩΝ 1.053.203,00 941.301,86 88.330,70 2.082.835,56 
 ΚΔΑΤ ΣΑΓΑΡΑΔΩΝ 300.000,00 340.000,00 10.000,00 650.000,00 
 ΜΑ ΕΤΚΑΡΠΙΑ 2.011.508,00 1.170.429,61 17.360,00 3.199.297,61 
 ΚΕΝΣΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ 

  
303.491,40 303.491,40 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΘΕΡΜΘ 184.117,00 

 
814.207,00 998.324,00 

 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΟ 
ΠΑΡΚΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΤ 121.875,00 

 
200.000,00 321.875,00 

 ΜΕΣΟΧΙ ΕΡΡΩΝ 
  

343,61 343,61 
 ΜΑ Ν. ΗΙΧΝΘ 

 
99.841,81 0,01 99.841,82 

 ΜΑ ΝΙΚΘΣΘ 
 

99.841,81 0,01 99.841,82 
 ΜΑ ΙΕΡΙΟΤ 

 
99.841,81 0,01 99.841,82 

 

      
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 5.427.744,00 3.561.546,77 1.567.185,08 10.556.475,87 27.000,00 € 

 
 
ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΣΕΡΑ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:ota@otenet.gr




14 
 

 
 
 
 
 
 

ΧΤΣΑ ΜΑΤΡΟΡΑΧΘ 

         Κτίριο Επίπεδο  Επιφάνεια 
(τ.μ.) 

Καταςκευή  Ζτοσ 
Καταςκευήσ  

Κόςτοσ 
Νεόδμητου 

(€/τ.μ.) 

υντελεςτήσ 
Παλ/τασ  

Κόςτοσ 
Αντ/ςησ 
(€/τ.μ.) 

Κόςτοσ (€) 

φυλάκιο ειςόδου - Ηυγιςτιριο Ιςόγειο  60,00 Συμβατικι  2008 550 0,85973 472,85 28.371 

Διοίκθςθσ - Ρροςωπικοφ Ιςόγειο  248,60 Συμβατικι  2008 700 0,85973 601,81 149.610 

Διοίκθςθσ - Ρροςωπικοφ Προφοσ  210,42 Συμβατικι  2008 700 0,85973 601,81 126.633 

Ρλυντιριο Οχθμάτων Ιςόγειο  500,00 Μεταλικι 2008 400 0,85973 343,89 171.946 
Συνεργείο Μθχανθμάτων  & 
Κινθτοφ Εξοπλιςμοφ Ιςόγειο  500,00 Μεταλικι 2008 400 0,85973 343,89 171.946 

Συνεργείο Ερπυςτριοφόρων Ιςόγειο  230,73 Μεταλικι 2008 400 0,85973 343,89 79.346 

Ρρατιριο Υγρϊν Καυςίμων Ιςόγειο  18,00 Συμβατικι  2008 450 0,85973 386,88 6.964 

Στζγαςτρο Ρρατθρίου   46,00 Μεταλικι 2008 150 0,85973 128,96 5.932 

Αντλιοςτάςιο Λιμνοδεξαμενισ Ιςόγειο  17,64 Συμβατικι  2008 400 0,85973 343,89 6.066 

Φυλάκιο Εξόδου - Ηυγιςτιριο Ιςόγειο  60,00 Συμβατικι  2008 550 0,85973 472,85 28.371 

Λοιπζς Κτιριακζσ Εγκαταςτάςεισ Ιςόγειο  150,00 Συμβατικι  2008 550 0,85973 472,85 70.928 

Λιμνοδεξαμενι Αποκικευςθσ 
Ανεπεξζργαςτων Στραγγιςμάτων   8.300,00           200.000 

φνολο   2.041,39           1.046.113 
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ΜΕ ΜΑΤΡΟΡΑΧΘ 

       Βιολογικόσ Καθαριςμόσ  Επιφάνεια 
(τ.μ.) 

Ζτοσ 
Καταςκευήσ  

Κόςτοσ 
Νεόδμητου 

(€/τ.μ.) 

υντελεςτήσ 
Παλ/τασ  

Κόςτοσ 
Αντ/ςησ 
(€/τ.μ.) 

Κόςτοσ (€) 

Δεξαμενι Ρροαεριςμοφ  120,00 2008 150 0,85973 128,96 15.475 

Βοθκθτικό  20,04 2008 300 0,85973 257,92 5.169 

Δεξαμενι  55,00 2008 150 0,85973 128,96 7.093 

Βοθκθτικό  50,40 2008 300 0,85973 257,92 12.999 

Χϊροσ Μονάδασ Επεξεργαςίασ 
Στραγγιςμάτων (4 Δεξαμενζσ) 1.808,00 2008 150 0,85973 128,96 233.159 

Βοθκθτικό  93,00 2008 300 0,85973 257,92 23.986 

Δεξαμενι  16,00 2008 150 0,85973 128,96 2.063 

Κτίριο Αντίςτροφθσ Πςμωςθσ (Συνολικά) 218,28 2008 400 0,85973 343,89 75.065 

Δεξαμενι  199,75 2008 150 0,85973 128,96 25.760 

Δεξαμενι  105,00 2008 150 0,85973 128,96 13.541 

Κτίριο Αφυδάτωςθσ Χθμικϊν 115,60 2008 400 0,85973 343,89 39.754 

Κτίριο Φυςθτιρων Ενζργειασ  224,53 2008 400 0,85973 343,89 77.214 

Βοθκθτικό  7,20 2008 300 0,85973 257,92 1.857 

Χαλικόςτρωςθ (τμθματικι) 1.192,00 2008 10 0,85973 8,6 10.248 

Βοθκθτικό  22,28 2008 300 0,85973 257,92 5.746 

Βοθκθτικό  48,30 2008 300 0,85973 257,92 12.457 

Βοθκθτικό  13,94 2008 300 0,85973 257,92 3.595 

Δεξαμενι Ρροςωρινισ              

Αποκικευςθσ Στραγγιςμάτων 1.130,16 2008 150   128,96 145.745 

φνολο          5.439,48              710.926 
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ΧΣΑ ΣΑΓΑΡΑΔΩΝ 

      

Κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ  
Επιφάνειεσ 

(τ.μ.) 

Κόςτοσ 
Νεόδμητου 

(€/τ.μ.) 

υντελεςτήσ 
Παλ/τασ  

Κόςτοσ 
Αντ/ςησ 
(€/τ.μ.) 

Κόςτοσ (€) 

Μονάδα αντίςτροφθσ όςμωςθσ  29,68 400 0,92274 369 10.954 € 

Δεξαμενζσ απ/ςθσ προϊόντοσ Α/Ο ςυμπ/ματοσ Α/Ο, 
προϊόντοσ εξάτμιςθσ και ςυμπυκνϊματοσ, άλμθ 
εξάτμιςθσ  

109,04 150 0,92274 138 15.092 € 

Μονάδα εξάτμιςθσ ςυμπυκνϊματοσ 60,00 300 0,92274 277 16.609 € 

Μονάδα αφυδάτωςθσ λάςπθσ  66,49 300 0,92274 277 18.406 € 

Αντλιοςτάςιο ςτραγγιδίων  8,09 200 0,92274 185 1.492 € 

Κτίριο διοίκθςθσ ιςόγειο  165,35 700 0,92274 646 106.803 € 

Κτίριο διοίκθςθσ Ά όροφοσ  165,35 700 0,92274 646 106.803 € 

Δεξαμενι χθμικισ κακίηθςθσ -Αντλιοςτάςιο 
τροφοδοςίασ δεξαμενισ λάςπθσ  

10,92 150 0,92274 138 1.511 € 

Δεξαμενι αεριςμοφ - εξιςορρόπθςθσ, αντλιοςτάςιο 
τροφοδοςίασ χθμικισ κακίηθςθσ  

275,24 150 0,92274 138 38.096 € 

Φρεάτιο εκκενωτι  3,61 150 0,92274 138 500 € 

Δεξαμενι και αντλιοςτάςιο πυρόςβεςθσ  45,38 150 0,92274 138 6.280 € 

Κτίριο ενζργειασ  36,64 300 0,92274 277 10.143 € 

Δεξαμενι άρδευςθσ  224,17 150 0,92274 138 31.027 € 

Υποςτακμόσ δικτφου ςυλλογισ βιοαερίου  27,72 300 0,92274 277 7.674 € 

Λοιπά κόςτθ διαμόρφωςθσ  738.895,51 1 0,92274 1 681.812 € 

υνολικό κόςτοσ καταςκευήσ  740.123,19       1.053.202 
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ΜΑ ΕΤΚΑΡΠΙΑ 

         Χρήςη Επίπεδο  Επιφάνεια 
(τ.μ.) 

Καταςκευή  Ζτοσ 
Καταςκε

υήσ  

Κόςτοσ 
Νεόδμητ

ου 
(€/τ.μ.) 

υντελεςτήσ 
Παλ/τασ  

Κόςτοσ 
Αντ/ςησ 
(€/τ.μ.) 

Κόςτοσ (€) 

Κτίριο Διοίκθςθσ  Ιςόγειο  109,25 Συμβατικι  2016 650 0,970225 630,65 68.898 

Μονάδα Επεξεργαςίασ Στραγγιςμάτων : 
  

2016 
    Δεξαμενι Εξιςορρόπθςθσ  Ιςόγειο  45,18 Συμβατικι  2016 200 0,970225 194,05 8.766 

Βιολογικι Βακμίδα Ιςόγειο  40,00 Συμβατικι  2016 200 0,970225 194,05 7.762 

Μονάδα Αφυδάτωςθσ Κλυοσ  Ιςόγειο  18,75 Συμβατικι  2016 200 0,970225 194,05 3.638 
Δεξαμενι Αποκικευςθσ 
Επεξεργαςμζνων  Ιςόγειο  23,91 Συμβατικι  2016 200 0,970225 194,05 4.640 

Ρλυντιριο Οχθμάτων  Ιςόγειο  108,75 Μεταλικι 2016 400 0,970225 388,09 42.205 

Αποκικθ Καυςίμων  Υπόγειο 36,40 Μεταλικι 2016 400 0,970225 388,09 14.126 

Συνεργείο Οχθμάτων  Ιςόγειο  154,41 Μεταλικι 2016 400 0,970225 388,09 59.926 

Δεξαμενι Νεροφ  Ιςόγειο  58,32 Συμβατικι  2016 200 0,970225 194,05 11.317 

Βιοφίλτρο  Ιςόγειο      2016         

Θζςεισ Στάκμευςθσ  
   

2016 
    Ρφλθ Ειςόδου        2016         

Ρερίφραξθ 
   

2016 
  

  
 Στακμόσ Μεταμόρφωςθσ 

Αποριμμάτων  Προφοσ  1.515,14 Μεταλικι 2016 400 0,970225 388,09 588.011 

Γεφυροπλάςτιγγα  Ιςόγειο  136,59 
 

2016 150 0,970225 145,53 19.879 

Χϊροσ Αποκικευςθσ        2016         

Τοίχοσ Αντιςτιριξθσ  
   

2016 
    Κλίμακα Ρρόςβαςθσ ςτο Κτίριο του ΣΜΑ      2016         

Οικίςκοσ - Ηυγιςτιριο Ιςόγειο  10,80 Συμβατικι  2016 300 0,970225 291,07 3.144 

Κτίριο Ενζργειασ  Ιςόγειο  60,76 Συμβατικι  2016 300 0,970225 291,07 17.685 
Στακμόσ Μεταμόρφωςθσ 
Αποριμμάτων  Ιςόγειο  1.515,14 Συμβατικι  2016 450 0,970225 436,60 661.512 

Ρεριβάλλων Χϊροσ                500.000 

φνολο   3.833,40           2.011.509 
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ΠΑΡΚΟ ΔΕΡΒΕΝΙΟΤ  

        

Κτιριακζσ 
εγκαταςτάςεισ  

Επίπεδο 
Επιφάνειεσ 

(τ.μ.) 
Ζτοσ 

Καταςκευήσ 

Κόςτοσ 
Νεόδμητου 

(€/τ.μ.) 

υντελεςτήσ 
Παλ/τασ  

Κόςτοσ 
Αντ/ςησ 
(€/τ.μ.) 

Κόςτοσ (€) 

Κτίριο Διοίκθςθσ Υπόγειο 109,84 2002 700 0,7852 549,64 60.372 € 

Κτίριο Διοίκθςθσ Ιςόγειο 99,04 2002 700 0,7852 549,64 54.436 € 

Ρερίπτερο Ιςόγειο 30,00 2002 300 0,7852 549,64 7.067 € 

Ρεριβάλλων Χϊροσ 
      

200.000 € 

υνολικό    238,88         321.875 

 
 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΘΚΕ 
Θεςςαλονίκθ   16/12/2020 

 
 
 
 
 
 
 
 

Απόςτολοσ  Τςαπνίδθσ 
ΡΕ Ρολιτικόσ Μθχανικόσ 

ΕΛΕΓΧΘΘΚΕ 
Θεςςαλονίκθ     16/12/2020 

 
Ο Ρροϊςτάμενοσ  

Τμιματοσ Διοίκθςθσ & Επίβλεψθσ 
Τεχνικϊν Ζργων – Τεχνικϊν Μελετϊν 

Ρρομθκειϊν & Υπθρεςιϊν 
 
 
 

Ιωάννθσ Σαββίδθσ 
ΡΕ Χθμικϊν Μθχανικϊν, Α’ Βακμοφ 

ΘΕΩΘΘΘΚΕ 
Θεςςαλονίκθ      /12/2020 

 
Θ Ρροϊςταμζνθ  

Ρεριφερειακισ Διεφκυνςθσ 
Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν  

 
 
 
 

Αλεξάνδρα Τάτςθ 
ΡΕ Χθμικϊν Μθχανικϊν, Α’ Βακμοφ 

   
 

ΠΑΡΚΟ ΘΕΡΜΘ  

      

Κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ  
Επιφάνειεσ 

(τ.μ.) 

Κόςτοσ 
Νεόδμητου 

(€/τ.μ.) 

υντελεςτήσ 
Παλ/τασ  

Κόςτοσ 
Αντ/ςησ 
(€/τ.μ.) 

Κόςτοσ (€) 

Γραφείο  95,12 700 0,84294 590 56.127 € 

Αντλιοςτάςιο 17,00 450 0,84294 379 6.449 € 

WC 30,00 500 0,84294 421 12.644 € 

Λαμαρινοςκεπισ αποκικθ 18,00 350 0,84294 295 5.311 € 

Ξφλινθ αποκικθ  30,00 300 0,84294 253 7.586 € 

Γιπεδα τζννισ (3) 
   

0 15.000 € 

Γιπεδο μπάςκετ       0 10.000 € 

Γιπεδο ποδοςφαίρου 
   

0 50.000 € 

Ραιδικι χαρά        0 15.000 € 

Ξφλινα κιόςκια (3) 
   

0 6.000 € 

Λοιπά κόςτθ διαμόρφωςθσ  64.394,01 15 0,84294 13 814.207 € 

υνολικό κόςτοσ καταςκευήσ  64.584,13       998.324 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΤΝΔΕΜΟ  
ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΕΡΕΩΝ  
ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ (Φο.Δ..Α.)  
ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
Διεφθυνςη: Φράγκων 6-8, 546 26 
Σηλζφωνο &Fax: 2311236100 
Email : ota@otenet.gr 

 
 
 
«ΑΦΑΛΙΣΙΚΘ  ΚΑΛΤΨΘ  ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ ΦΟΡΕΩΝ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ 
(ΦΟΔΑ)  ΚΕΝΣΡΙΚΘ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 
 
Αρ. Μελζτησ:      67/2020 
υνολικόσ Προχπολογιςμόσ 81.000,00 €  
(54.000,00 € εκτιμϊμενη ςυμβατική αξία + 
27.000,00 € αξία δικαιϊματοσ προαίρεςησ)) 

  
  

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
Του φυςικοφ / νομικοφ προςϊπου ………………………………………………………………….………………………………………, 
με ζδρα …………….……………………………………..……., οδόσ ……………………………………………., αρικμόσ…………….……,  
τθλζφωνο ……………………………………, φαξ …………………………… 
 
Αφοφ ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και των υπόλοιπων τευχϊν του διαγωνιςμοφ : 
ΑΦΑΛΙΣΙΚΘ  ΚΑΛΤΨΘ  ΠΕΡΙΟΤΙΑ ΣΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ  ΦΟΡΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΘΘ 
ΣΕΡΕΩΝ  ΑΠΟΒΛΘΣΩΝ (ΦΟΔΑ) ΚΕΝΣΡΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (αρ. μελζτθσ 67/2020), τουσ αποδζχομαι 
πλιρωσ χωρίσ επιφφλαξθ και υποβάλλω τθν κάτωκι προςφορά : 
 
 

Α/Α 
ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 
ΕΚΠΣΩΘ ΣΕΛΙΚΘ ΣΙΜΘ 

ΚΣΙΡΙΑ 5.427.744,00 

  ΜΘΧΑΝΘΜΑΣΑ 3.561.546,77 

  ΛΟΙΠΟ ΕΞΟΠΛΙΜΟ 1.567.185,08 

  ΤΝΟΛΟ ΧΩΡΟΤ 10.556.475,87 

  ΑΦΑΛΙΣΙΚΘ ΚΑΛΤΨΘ 
ΔΩΔΕΚΑ ΜΘΝΩΝ 

27.000,00€ 

  ΑΦΑΛΙΣΙΚΘ ΚΑΛΤΨΘ 
2 ΕΣΩΝ 

54.000,00€ 

   
 
 

Θμερομθνία ……../…..…/2020 
  

 
 

Ο προςφζρων 
 
 

 
 

mailto:ota@otenet.gr



