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ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΙΩΝ 

που αφορά ςε «Εργαςίεσ για τθ δθμιουργία ενιαίασ καμπάνιασ 
ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ του 

δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων ςτθν Ρ.Κ.Μ.» 

με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από  οικονομικι άποψθ 
προςφορά με βάςθ τθν βζλτιςτθ ςχζςθ ποιότθτασ-τιμισ 

Εκτιμϊμενθ αξία εκατόν ςαράντα πζντε χιλιάδεσ πεντακόςια ςαράντα 
πζντε ευρϊ (145.545,00 €) ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 24% 
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Χελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΣΧ ΧΩΡΔΕΧΠΣΧ ΦΣΦΕΩΡ 
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΧΨΕΦΕΩΡ ΑΥΣΒΟΘΨΩΡ (ΦΣΔΧΑ) 
ΞΕΡΨΦΛΞΘΧ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Πθτρϊου (Α.Φ.Π.) 997288180 

Ψαχυδρομικι διεφκυνςθ Φράγκων 6-8 

Υόλθ Κεςςαλονίκθ 

Ψαχυδρομικόσ Ξωδικόσ 54626 

Χϊρα1 ΕΟΟΑΔΑ 

Ξωδικόσ ΡUTS2 ΕL 52 

Ψθλζφωνο 2311236100 

Θλεκτρονικό Ψαχυδρομείο (e-mail) promithies@fodsakm.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ3 Aλεβιηάτοσ Υαφλοσ, Ξαρυπίδου Ευδοκία  

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.fodsakm.gr 

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)4  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι   Σργανιςμόσ Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι και ανικει 
ςτθν Γενικι Ξυβζρνθςθ (Ωποτομζασ ΣΨΑ ). 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι το Υεριβάλλον, ςφμφωνα με το Υαράρτθμα ΛΛ 
(Υροκιρυξθ Χφμβαςθσ), Ψμιμα Λ, παρ 1.5, Εκτελεςτικοφ Ξανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296), 
δ).  

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Ψα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ  μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΣΥΧ ΕΧΘΔΘΧ 

β) Ξάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΧΘΔΘΧ 
Υρομικειεσ και Ωπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΧΘΔΘΧ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Υφλθ 
(www.promitheus.gov.gr) του ΣΥΧ ΕΧΘΔΘΧ 

γ) Υεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : 

 ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΣΧ ΧΩΡΔΕΧΠΣΧ ΦΣΦΕΩΡ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΧΨΕΦΕΩΡ ΑΥΣΒΟΘΨΩΡ (ΦοΔΧΑ) ΞΕΡΨΦΛΞΘΧ 
ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ, Διεφκυνςθ: Φράγκων 6-8,Ψ.Ξ.: 54626, Κεςςαλονίκθ, τθλ :2311236100. 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

                                                           
1
 Πόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  

2
 Πόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων

 
 

3
 Χυμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου θ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ 

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

4
 Εφόςον υπάρχει και για ςυμβάςεισ άνω των ορίων   





 

Χελίδα 5 

Σ διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ5 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι o ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΣΧ ΧΩΡΔΕΧΠΣΧ ΦΣΦΕΩΡ 
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΧΨΕΦΕΩΡ ΑΥΣΒΟΘΨΩΡ (ΦΣΔΧΑ) ΞΕΡΨΦΛΞΘΧ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω 
ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Ξ.Α.: 02.62.6431.001 ςχετικι πίςτωςθ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ του 
οικονομικοφ ζτουσ 2021 του Φορζα. 

Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ απόφαςθ με αρ. πρωτ.  5863/23-04-2021 (ΑΔΑΠ 
21REQ008521194 2021-04-23, ΑΔΑ Ω091ΣΧΡ-35) για τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ/ζγκριςθ δζςμευςθσ 
πίςτωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 2021 και ζλαβε α/α 299 καταχϊρθςθσ  ςτο μθτρϊο δεςμεφςεων/Βιβλίο 
εγκρίςεων & Εντολϊν Υλθρωμισ του φορζα ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΣΧ ΧΩΡΔΕΧΠΣΧ ΦΣΦΕΩΡ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΧΨΕΦΕΩΡ 
ΑΥΣΒΟΘΨΩΡ (ΦΣΔΧΑ) ΞΕΡΨΦΛΞΘΧ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ 6.  

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Υιςτϊςεισ του Υρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων 
(Χυλλογικι Απόφαςθ Ζνταξθσ, αρικ. ενάρικ. ζργου 2020ΧΕ27510062) 

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Ρο 3 τθσ Υράξθσ: «Διαχείριςθ Βιοαποβλιτων Υεριφζρειασ 
Ξεντρικισ Πακεδονίασ» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα «Ωποδομζσ Πεταφορϊν, 
Υεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-2020» με βάςθ τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ με αρ. πρωτ 3209/17-6-
2020 (ΑΔΑ:ΩΠΠΟ7ΟΟ-7Β) του Υεριφερειάρχθ Ξεντρικισ Πακεδονίασ και ζχει λάβει κωδικό MIS 
50494227. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ψαμείο Χυνοχισ) και από 
εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΥΔΕ. 

 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Ψο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ αφορά ςε «Εργαςίεσ για τθ δθμιουργία ενιαίασ καμπάνιασ ενθμζρωςθσ και 
ευαιςκθτοποίθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ του δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων ςτθν 
Υ.Ξ.Π.». Χυγκεκριμζνα, αφορά ςτθν παροχι υπθρεςιϊν ςυμβοφλου για τθν υποςτιριξθ του 
Υεριφερειακοφ Χυνδζςμου Φορζων Διαχείριςθσ Χτερεϊν Αποβλιτων (ΦΣΔΧΑ) Ξεντρικισ Πακεδονίασ ςτθ 
δθμιουργία ενιαίασ καμπάνιασ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ του 
δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων ςτθν Υ.Ξ.Π.. 

Χτο πλαίςιο ανάπτυξθσ ενόσ ενιαίου δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων ςτθν Υεριφζρεια 
Ξεντρικισ Πακεδονίασ (Υ.Ξ.Π.) κρίνεται κακοριςτικι θ οργάνωςθ του εγχειριματοσ επί κοινισ βάςθσ για 
το ςφνολο των Διμων με χαρακτθριςτικά ενιαίασ και ςυμπαγοφσ κακοδιγθςθσ για τθν αποτελεςματικι 
και αποδοτικι ζκβαςι του αναφορικά με τισ δράςεισ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ.  

Θ προετοιμαςία τθσ εφαρμογισ του προγράμματοσ διαλογισ ςτθν πθγι απαιτεί τθν απαραίτθτθ 
ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν για τθν προςαρμογι ςτα νζα δεδομζνα που απαιτοφνται 
από το ςφςτθμα χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων. 

Σ βαςικόσ ςτόχοσ τθσ καμπάνιασ ευαιςκθτοποίθςθσ είναι θ ενθμζρωςθ των κατοίκων και των 
επιχειριςεων για το πρόγραμμα χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων και θ ευαιςκθτοποίθςι τουσ για τθν 

                                                           
5
 Ψο περιεχόμενο τθσ παραγράφου διαμορφϊνεται ανάλογα με τθν πθγι χρθματοδότθςθσ (Υρβλ. παρ. 2 περ.η  του άρκρου 53 

του ν.4412/16 όπωσ διαμορφϊκθκε με το άρκρο 16 του ν. 4782/21) 
6
        Χφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ” ( Αϋ 145) «4. Σι διακθρφξεισ, 

οι αποφάςεισ ανάκεςθσ και οι ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται για λογαριαςμό όλων των φορζων Γενικισ Ξυβζρνθςθσ 
αναφζρουν απαραίτθτα τον αρικμό και τθ χρονολογία τθσ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ, εφόςον θ προκαλοφμενθ 
δαπάνθ πρόκειται να βαρφνει το τρζχον οικονομικό ζτοσ, τον αρικμό καταχϊρθςισ τθσ ςτα λογιςτικά βιβλία του οικείου 
φορζα, κακϊσ και τον αρικμό τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ τθσ πολυετοφσ ανάλθψθσ, ςε περίπτωςθ που θ δαπάνθ εκτείνεται ςε 
περιςςότερα του ενόσ οικονομικά ζτθ, ςυμπεριλαμβανομζνου του τρζχοντοσ. Χε περίπτωςθ που θ προκαλοφμενθ δαπάνθ 
πρόκειται να βαρφνει αποκλειςτικά και μόνον το επόμενο ι τα επόμενα οικονομικά ζτθ, οι διακθρφξεισ, οι αποφάςεισ 
ανάκεςθσ και οι ςυμβάςεισ τθσ παροφςασ φζρουν μόνο τον αρικμό τθσ πολυετοφσ ζγκριςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτισ 
διατάξεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 2» Επίςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “ «γ) Διακθρφξεισ, όπου 
απαιτείται, και αποφάςεισ ανάκεςθσ που εκδίδονται και ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται από φορείσ τθσ Γενικισ Ξυβζρνθςθσ 
είναι άκυρεσ, εφόςον δεν ζχει προθγθκεί θ ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 2, υπό τθν 
επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 2 και τθσ παρ. 4 του άρκρου 4» 

7
 Χυμπλθρϊνονται τα ςχετικά κενά με βάςθ τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Υράξθσ.  
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ενεργι ςυμμετοχι τουσ. Επίςθσ, θ ςταδιακι αφξθςθ του βακμοφ διαλογισ ςτθν πθγι και θ αφξθςθ του 
ποςοςτοφ ςυμμετοχισ αποτελοφν ζνα εξίςου ςθμαντικό ςτόχο που κα πρζπει να επιτευχκεί. 

Σι ειδικότεροι ςτόχοι τθσ εκςτρατείασ, πάνω ςτουσ οποίουσ κα πρζπει να αναπτυχκοφν οι δράςεισ 
επικοινωνίασ, είναι οι εξισ: 

- Θ αναλυτικι ενθμζρωςθ των πολιτϊν για τθν ζννοια των βιοαποβλιτων  

- Θ άμεςθ, ζγκυρθ και τεκμθριωμζνθ πλθροφόρθςθ των πολιτϊν για τισ διαδικαςίεσ διαλογισ ςτθν 
πθγι και τον τρόπο ςυμμετοχισ τουσ. 

- Θ προετοιμαςία των πολιτϊν για τθ ςυμμετοχι τουσ. 

- Θ ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ για τα οφζλθ των νζων δράςεων/προγραμμάτων. 

- Θ επίτευξθ δθμοςιότθτασ του προγράμματοσ χωριςτισ ςυλλογισ. 

- Θ πλθροφόρθςθ και εκπαίδευςθ των εμπλεκόμενων φορζων του Διμου. 

Χτο πλαίςιο αυτό, θ ςυμβολι του Χυμβοφλου περιλαμβάνει εργαςίεσ για τθ δθμιουργία ενιαίασ καμπάνιασ 
ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ του δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ 
βιοαποβλιτων ςτθν Υ.Ξ.Π. 

Για τισ νζεσ δράςεισ που προβλζπεται να εφαρμοςτοφν ςε κάκε Διμο (χωριςτι ςυλλογι των 
βιοαποβλιτων) προτείνεται θ οργάνωςθ και υλοποίθςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου προγράμματοσ 
ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ, με ςτόχο τθ λεπτομερι ενθμζρωςθ του κοινοφ που κα ςυμμετζχει 
ςτισ δράςεισ χωριςτισ ςυλλογισ, τθν εξοικείωςθ του με νζεσ ζννοιεσ και πρακτικζσ, τθν κακοδιγθςθ και 
τθν ενκάρρυνςθ για ςυμμετοχι. 

Σι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Ξοινοφ Οεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) :  

79340000-9: Ωπθρεςίεσ διαφιμιςθσ και μάρκετινγκ και ςυμπλθρωματικά 90713000-8 Ωπθρεςίεσ παροχισ 
ςυμβουλϊν για περιβαλλοντικά ηθτιματα 

Θ παροφςα ςφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα κακϊσ όλα τα παραδοτζα τθσ ςυνδζονται ςτενά και 
άρρθκτα μεταξφ τουσ και θ υλοποίθςθ αυτϊν κακϊσ και όλων των επιμζρουσ δράςεων ζχει κοινό ςτόχο τθ 
δθμιουργία μιασ ενιαίασ καμπάνιασ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ του 
δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων ςτθν Υ.Ξ.Π.  

Υροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 117.375,00  € μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ 
24 % (εκτιμϊμενθ αξία ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ: € 145.545,00).  

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ αρχομζνθσ από τθν θμερομθνία του χρόνου 
ζναρξθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 
Λ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ 

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 ιδίωσ8: 

Γενικζσ διατάξεισ δθμοςίων ςυμβάςεων 

- του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Χυμβάςεισ Ζργων, Υρομθκειϊν και Ωπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Σδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

                                                           
8
 Θ ανακζτουςα αρχι προςαρμόηει τθν παρ. 1.4 και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ με βάςθ το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ και τθν 

κείμενθ νομοκεςία, όπωσ ιςχφει κατά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. Χε περίπτωςθ νομοκετικϊν μεταβολϊν και ζωσ 
τθν επικαιροποίθςθ του παρόντοσ υποδείγματοσ από τθν Ε.Α.Α.ΔΘ.ΧΩ. οι ανακζτουςεσ αρχζσ ζχουν τθν ευκφνθ αντίςτοιχθσ 
προςαρμογισ των εν λόγω όρων. 
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- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Ξράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Ξυβζρνθςθσ, των 
κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37  

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Χυνζδριο, ολοκλθρωμζνο 
νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Ξϊδικα Ρόμων για το 
Ελεγκτικό Χυνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» 
και ιδίωσ των άρκρων 324-337 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Χφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Χυμβάςεων και Ξεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Πθτρϊου Δθμοςίων Χυμβάςεων…»,  

- του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)  

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Ξαταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Ψφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ 
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υµβουλίου τθσ 16θσ 
Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ 
διατάξεισ» 

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Π.Π.» 

- τθσ υπ' αρικμ. 57654/22.05.2017 Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ με κζμα : 
“Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)” (Β’ 1781)  

- τθσ υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Ξοινισ Απόφαςθσ των Ωπουργϊν Ανάπτυξθσ 
και Επενδφςεων  και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που 
αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν με χριςθ των 
επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(ΕΗΔΗ)» 

- τθσ αρικμ. Ξ.Ω.Α. οικ. 60967 Ε 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικι Σιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των 
Δθμόςιων υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

- τθσ αρικμ. 63446/2021 Ξ.Ω.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ 
τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων υμβάςεων».  

*Άλλο κεςμικό πλαίςιο 

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ 
Επιμελθτθριακισ Νομοκεςίασ» 

- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ  των άρκρων 85 επ. 

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

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

- τθσ παρ. Η του Ρ. 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. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ»  

- του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ 
ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,  
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- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία»  

- 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 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15, 

- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα»,  

- του Ξανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΞ και του Χυμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν 
προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα 
και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΞ 
(Γενικόσ Ξανονιςμόσ για τθν Υροςταςία Δεδομζνων) (Ξείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον 
ΕΣΧ) OJ L 119, 

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ 
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 
2016 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 

*Ειδικό κανονιςτικό πλαίςιο που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ προκθρυςςόμενθσ ςφμβαςθσ+ 

- 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. 

- τισ Υρογραμματικζσ Χυμβάςεισ μεταξφ του Υεριφερειακοφ Χυνδζςμου Φορζων Διαχείριςθσ Χτερεϊν 
Αποβλιτων (ΦΣ.Δ.Χ.Α.) Ξεντρικισ Πακεδονίασ και 37 διμων τθσ Υεριφζρειασ Ξεντρικισ Πακεδονίασ 

- τθν με αρ. πρωτ 3209/17-6-2020 (ΑΔΑ:ΩΠΠΟ7ΟΟ-7Β) Απόφαςθ του Υεριφερειάρχθ Ξεντρικισ 
Πακεδονίασ Ζνταξθσ τθσ Υράξθσ: «Διαχείριςθ Βιοαποβλιτων Υεριφζρειασ Ξεντρικισ Πακεδονίασ» 
ςτο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα «Ωποδομζσ Πεταφορϊν, Υεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-
2020» με κωδικό MIS 5049422 

- τθσ με αρ.πρωτ. 3583/ 15-07-2021 απόφαςθσ τθσ ΕΩΔΕΥ Υεριφζρειασ Ξεντρικισ Πακεδονίασ με τθν 
οποία διατυπϊκθκε κετικι γνϊμθ επί του ςχεδίου τθσ Διακιρυξθσ και τθσ διαδικαςίασ προκιρυξθσ 

- το με αρ. πρωτ. 5812/23-04-2021 Υρωτογενζσ Αίτθμα τθσ Διεφκυνςθσ Σικονομικϊν Ωπθρεςιϊν, 

- τo υπ. αρικμ. 5838/23-04-2021 τεκμθριωμζνο αίτθμα του Υεριφερειακοφ Χυνδζςμου Φορζων 
Διαχείριςθσ Χτερεϊν Αποβλιτων (ΦΣ.Δ.Χ.Α.) Ξεντρικισ Πακεδονίασ. 

- τθν Απόφαςθ Ανάλθψθσ Ωποχρζωςθσ 5868/23-04-2021 (ΑΔΑΠ: 21ΦΕ:008521194 2021-04-23) του 
Υεριφερειακοφ Χυνδζςμου Φορζων Διαχείριςθσ Χτερεϊν Αποβλιτων (ΦΣ.Δ.Χ.Α.) Ξεντρικισ 
Πακεδονίασ. 

- τθν απόφαςθ 255/2021 τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ του Υεριφερειακοφ Χυνδζςμου ΦΣΔΧΑ Ξεντρικισ 
Πακεδονίασ με τθν οποία εγκρίκθκαν οι όροι τθσ διακιρυξθσ και τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ. 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 9θ/09/2021 και ϊρα 15:00μμ. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμόςιων Χυμβάςεων 
(ΕΧΘΔΘΧ) Υρομικειεσ και Ωπθρεςίεσ του  ΣΥΧ ΕΧΘΔΘΧ (Διαδικτυακι Υφλθ www.promitheus.gov.gr) 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΔΛΑΔΛΞΨΩΑΞΣΧ ΨΣΥΣΧ 
ΩΥΣΒΣΟΘΧ 
ΥΦΣΧΦΣΦΑΧ 

ΘΠΕΦΣΠΘΡΛΑ 
ΑΥΣΧΨΣΟΘΧ ΨΘΧ 

ΥΦΣΞΘΦΩΘΧ 
ΧΨΘΡ ΕΕ ΨΘΧ 
ΕΩΦΩΥΑΝΞΘΧ 

ΕΡΩΧΘΧ 

ΘΠΕΦΣΠΘΡΛΑ 
ΑΡΑΦΨΘΧΘΧ ΨΘΧ 
ΔΛΑΞΘΦΩΘΧ ΧΨΘ 

ΔΛΑΔΛΞΨΩΑΞΘ 
ΥΩΟΘ 
ΨΣΩ 

ΕΧΘΔΘΧ 

ΘΠΕΦΣΠΘΡΛΑ 
ΕΡΑΦΘΧ ΩΥΣΒΣΟΘΧ 

ΥΦΣΧΦΣΦΩΡ 

ΞΑΨΑΟΘΞΨΛΞΘ 
ΘΠΕΦΣΠΘΡΛΑ 

ΩΥΣΒΣΟΘΧ 
ΥΦΣΧΦΣΦΩΡ 

Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr 
του ΕΧΘΔΘΧ 

 
            04/08/2021 

 
12/08/2021 

 
12/08/2021 

09/09/2021 
& ϊρα 15:00μμ 

 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

Υροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ  04/08/2021 
ςτθν Ωπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Ξεντρικό Θλεκτρονικό 
Πθτρϊο Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΞΘΠΔΘΧ).  

Ψα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτο ΕΧΘΔΘΧ, θ οποία ζλαβε Χυςτθμικό Αφξοντα Αρικμό:  
126559, και αναρτικθκαν ςτθ Διαδικτυακι Υφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΣΥΧ ΕΧΘΔΘΧ. 

Υερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ παραγράφου 3 του 
άρκρου 76 του Ρ.4727/2020, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΛΑΩΓΕΛΑ)   

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα του Υεριφερειακοφ Χυνδζςμου Φορζων 
Διαχείριςθσ Χτερεϊν Αποβλιτων (ΦΣ.Δ.Χ.Α.) Ξεντρικισ Πακεδονίασ, ςτθ διεφκυνςθ: www fodsakm.gr 
ςτθν διαδρομι : www fodsakm.gr  ► site ► ανοιχτι-διακυβζρνθςθ► ΔΛΑΞΘΦΩΕΛΧ 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Ψφπο βαρφνει τον ανάδοχο/χουσ ςφμφωνα με το αρκρ. 4 του 
Ρ. 3548/2007 όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το άρκρο 46 του Ρ. 3801/2009 (ΦΕΞ 163Α).  

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Σι 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 Υαράρτθμα Χ του Υροςαρτιματοσ 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 τουσ9 . 

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. 

                                                           
9
 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

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




 

Χελίδα 10 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Ψα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

1. θ Υροκιρυξθ τθσ Χφμβαςθσ όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ 

2.  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ *ΕΕΕΧ+  

3. θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ 

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

5. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Υαραρτιματά τθσ  

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Τλεσ 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 Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΕΧΘΔΘΧ), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ (www.promitheus.gov.gr). 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Ψα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο δζκα (10)  θμζρεσ 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ 
παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του 
ΕΧΘΔΘΧ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ (www.promitheus.gov.gr). 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 είτε 
υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι 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. 

Τταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. 

Ψροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, 
ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτθν ΕΕΕΕ (με το τυποποιθμζνο ζντυπο 
«Διορκωτικό») και ςτο ΞΘΠΔΘΧ. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Ψα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ψυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Σι προςφορζσ, τα  ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά με 
τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςυντάςςονται ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Ψα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, 
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ 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, 
δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, 
μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι 
απαραίτθτθ θ μετάφραςθ τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι.  

Ξατά παρζκκλιςθ των ωσ άνω παραγράφων, γίνεται δεκτι θ υποβολι ενόσ ι περιςςότερων ςτοιχείων των 
προςφορϊν και των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, ςτθν αγγλικι γλϊςςα  χωρίσ να απαιτείται επικφρωςι 
τουσ, ςτο μζτρο που τα ανωτζρω ζγγραφα είναι καταχωριςμζνα ςε επίςθμουσ ιςτότοπουσ φορζων 
πιςτοποίθςθσ, ςτουσ οποίουσ υπάρχει ελεφκερθ πρόςβαςθ μζςω διαδικτφου και εφόςον ο οικονομικόσ 
φορζασ παραπζμπει ςε αυτοφσ, προκειμζνου θ επαλικευςθ τθσ ιςχφοσ τουσ να είναι ευχερισ για τθν 
ανακζτουςα αρχι 

Ξάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Σι 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)10, που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι 
του Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΧΔΧ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Πποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ψ.Π.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ψαμείου Υαρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ψαμείο 
Υαρακατακθκϊν 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. 

Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Σι 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.Π. 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.  

Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ψαμείου Υαρακατακθκϊν και Δανείων. 
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  Υρβλ.  άρκρο 120 Ρ.4512/2018 (ΦΕΞ Αϋ 5/17.1.2017), κακϊσ και  άρκρο 15 παρ.1 Ρ.4541/2018  (ΦΕΞ Αϋ 93/31.5.2018) 
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Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.1.6 Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων 

Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Υροςφζρων ι ωσ 
Ρόμιμοσ Εκπρόςωποσ Υροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα 
επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα 
αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό 
τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ 
κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των 
δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα 
ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα. 

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 Σικονομικοφ Χϊρου (Ε.Σ.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΧΔΧ11, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Υαραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 712 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 
τθν Ζνωςθ Υροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Χυμφωνίασ, 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 
ςυμβάςεων13. 

Χτο βακμό που καλφπτονται από τα Υαραρτιματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ 
με τθν Ζνωςθ Υροςαρτιματοσ I τθσ ΧΔΧ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ 
δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι 
με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ 
Ζνωςθσ14. 

2. α) Ρομικά ι φυςικά πρόςωπα, πρζπει να αςκοφν διαφθμιςτικζσ υπθρεςίεσ και να μποροφν να 
επιλεγοφν ωσ Ανάδοχοι διαφθμιςτικϊν υπθρεςιϊν ςφμφωνα με τισ προχποκζςεισ των ςχετικϊν 
εφαρμοςτζων διατάξεων του ΥΔ 261/1997, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με τον Ρ. 3688/2008 άρκρο 12 
παρ. 3 και 4.    

Σι προςφζροντεσ που εδρεφουν ςτθν ελλθνικι επικράτεια πρζπει να είναι πιςτοποιθμζνοι ςφμφωνα με το 
πρότυπο ΕΛΟΤ 1435: 2009 «Υπθρεςίεσ επικοινωνίασ Απαιτιςεισ για παρόχουσ» και να διακζτουν 
πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ από διαπιςτευμζνουσ φορείσ πιςτοποίθςθσ από τον ΕΧΩΔ ι ιςότιμο 
οργανιςμό (άρκρο 12 παρ. 2 I του Ρ. 3688/2008 (Αϋ 163).  
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        Βλ. ςχετικά με ΧΔΧ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
12

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

13
       Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται θ ςυμμετοχι εξωχϊριασ εταιρείασ από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» 

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

14
   Υρβλ. ςχετικά, ςελ. 8 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Επιτροπισ C (2019) 5494 final «Ξατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ ςυμμετοχι 

προςφερόντων και αγακϊν από τρίτεσ χϊρεσ ςτθν αγορά δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ ΕΕ». 
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Για οικονομικοφσ φορείσ που δεν εδρεφουν ςτθν ελλθνικι επικράτεια είναι αποδεκτό ιςοδφναμο 
πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - μζλθ, κακϊσ επίςθσ και άλλα 
αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα, τα οποία προςκομίηονται από αυτοφσ.  

β) Ενϊςεισ/κοινοπραξίεσ νομικϊν ι φυςικϊν προςϊπων οι οποίεσ υποβάλουν κοινι προςφορά με τθν 
προχπόκεςθ ότι ζνασ εκ των ςυμμετεχόντων να αςκεί διαφθμιςτικζσ υπθρεςίεσ ςφμφωνα με τισ 
προχποκζςεισ των ςχετικϊν διατάξεων τθσ προθγοφμενθσ υποπαραγράφου. 

3. Σικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Σι ενϊςεισ οικονομικϊν 
φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν 
ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ανακζτουςα αρχι  μπορεί να απαιτιςει από 
τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ 
ςφμβαςθ. 

Χτισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ15 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ16, ποςοφ δφο 
χιλιάδων τριακοςίων ςαράντα επτά ευρϊ και πενιντα λεπτϊν (2.347,50 ευρϊ)17  

Χτθν 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 10 Σκτωβρίου 2022 άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τουσ προςφζροντεσ 
να παρατείνουν, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

Σι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, 
ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

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 
ςτθν παρ. 3 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016.  

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8, γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα 
δικαιολογθτικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, 
ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 
4412/2016, ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι 
το κόςτοσ τθσ προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί18, η) ςτισ 
περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι 
δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο 
ΕΕΕΧ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα 
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 Υαρ. 1 ,2, 3 και 12 του άρκρου 72 του ν.4412/2016. 
16

 Χε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ,  του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (β’ εδ. παρ. 1 άρκρου 72 ν. 
4412/2016).). 

17
 Ψο ποςοςτό τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΥΑ, με 

ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ, μθ ςυνυπολογιηομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ.   
18

        Υρβλ άρκρο 88 ςε ςυνδυαςμό με άρκρο 72 ν. 4412/2016 
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παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ 
απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. 

 

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: 

2.2.3.1.  Τταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ19 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα 
εγκλιματα:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΩ του Χυμβουλίου τθσ 24θσ Σκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Υοινικοφ Ξϊδικα 
(εγκλθματικι οργάνωςθ), 

β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ 
Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΩ 
του Χυμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 
192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα 
εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 
2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 
(δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Υοινικοφ Ξϊδικα, 

γ) απάτθ, εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ 
Σδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 5θσ Λουλίου 2017 ςχετικά 
με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων 
τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 
216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 
(ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α 
(απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Υοινικοφ Ξϊδικα και 
των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Ψελωνειακοφ Ξϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά 
των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των 
ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΥΑ) και 24 
(επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Σδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του 
Χυμβουλίου τθσ 15θσ Παρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ 
απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΩ του Χυμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 
2005/671/ΔΕΩ του Χυμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα 
διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β 
του Υοινικοφ Ξϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Σδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του 
Χυμβουλίου τθσ 20θσ Παΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
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 Επιςθμαίνεται ότι θ αναφορά ςτο ΕΕΕΧ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι 
απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο Πζροσ ΛΛΛ.Α. του ΕΕΕΧ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ 
καταδικαςτικζσ αποφάςεισ  
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ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και 
του Χυμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του 
Χυμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΞ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των 
άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Σδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου 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/ΔΕΩ του Χυμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), 
και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του Υοινικοφ Ξϊδικα (εμπορία ανκρϊπων). 

Σ 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. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου 
εδαφίου αφορά:  

- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Υ.Ε.) ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Λ.Ξ.Ε.) 
και προςωπικϊν εταιρειϊν (Σ.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Χφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Χυμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου ζχει ανατεκεί το 

ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 

- ςτισ περιπτϊςεισ Χυνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου. 

- ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο. 

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. Χτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

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  

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. 

Σι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2  κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 

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 ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ. 

 

2.2.3.3 α) Ξατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων, εφόςον 
ςυντρζχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ : δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 
περιβάλλοντοσ  
β) Ξατ' 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 
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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 υποβολισ προςφοράσ. Ψο ανϊτατο ποςοτικό όριο των φόρων ι των ειςφορϊν 
μζχρι το οποίο ιςχφει θ παρζκκλιςθ ανζρχεται ςε 10.000 ευρϊ. 

 

2.2.3.4. Αποκλείεται από 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, 
περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

 (β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι 
διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ 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 λειτουργίασ20.  

(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικϊν κυρϊςεων 
και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα 
ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ,  

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, ςφμφωνα με όςα ορίηονται 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 εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν 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 τθσ παραγράφου 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 με απατθλό τρόπο 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 .  

                                                           
20

 Χχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΧ  
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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 ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνει το 

ςχετικό γεγονόσ.  

2.2.3.5. Σ 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.  

2.2.3.6. Σικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ,  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). Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ 
αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν 
από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με 
ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα 
τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι 
περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Ψα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον 
οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Σικονομικόσ 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. 

2.2.3.7. 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. 

2.2.3.8. Σικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν 
παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Κριτιρια Επιλογισ 

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 

Σι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. 

Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα ι εμπορικά μθτρϊα  που τθροφνται ςτο 
κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Υαράρτθμα XI του 
Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ειδικι 
ζγκριςθ ι να είναι μζλθ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να μποροφν να παράςχουν τθ ςχετικι υπθρεςία 
ςτθ χϊρα καταγωγισ τουσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να τουσ ηθτεί να αποδείξουν ότι διακζτουν τθν 
ζγκριςθ αυτι ι ότι είναι μζλθ του εν λόγω οργανιςμοφ ι να τουσ καλζςει να προβοφν ςε ζνορκθ διλωςθ 
ενϊπιον ςυμβολαιογράφου ςχετικά με τθν άςκθςθ του ςυγκεκριμζνου επαγγζλματοσ.  

Χτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Σ.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΧΔΧ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά μθτρϊα. 
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Σι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν υπό 
ανάκεςθ υπθρεςία   

 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Τςον αφορά ςτθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, o οικονομικόσ φορζασ κα δθλϊςει ςτο ΕΕΕΧ ότι διακζτει τθν ακόλουκθ ελάχιςτθ απαίτθςθ : 

 μζςο ειδικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν ςε κζματα ενθμζρωςθσ/ευαιςκθτοποίθςθσ για προγράμματα  
διαλογισ ςτθν πθγι για τθν τελευταία τριετία (2020-2019-2018) κατ’ ελάχιςτον 120.000,00 €.  

Διευκρινίηεται ότι ο ωσ άνω απαιτοφμενοσ ελάχιςτοσ μζςοσ ειδικόσ κφκλοσ εργαςιϊν αφορά κφκλουσ 
εργαςιϊν χωρίσ ΦΥΑ.  
 

Χε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων για τον υπολογιςμό του μζςου 
ειδικοφ ετιςιου κφκλου εργαςιϊν κα λθφκεί υπόψθ το άκροιςμα των κφκλων εργαςιϊν των μελϊν τθσ 
ζνωςθσ. 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Α) Τςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, κάκε οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει να διακζτει κατάλλθλθ εμπειρία ςε ολοκλθρωμζνεσ 
παρόμοιεσ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ τθν τελευταία πενταετία, οι οποίεσ να αφοροφν ςε: 

 ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ για προγράμματα ανακφκλωςθσ/διαχείριςθσ 
αποβλιτων ςε τουλάχιςτον τρείσ (3) Διμουσ, 

 ςφνταξθ ενθμερωτικοφ υλικοφ για τθ διαχείριςθ αποβλιτων 

 δθμιουργία ιςτοςελίδων ςε Διμουσ που να ςχετίηονται με ενθμζρωςθ για προγράμματα 
ανακφκλωςθσ/διαχείριςθσ αποβλιτων  

Β) Επίςθσ, κάκε διαγωνιηόμενοσ κα πρζπει να διακζτει Σμάδα Ζργου αποτελοφμενθ κατϋ ελάχιςτον: 

- ζναν (1) Επιςτιμονα Υ.Ε. με τουλάχιςτον 15ετι εμπειρία ςτθ διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων και 
ειδικι εμπειρία ςε: 

o ςχεδιαςμό και οργάνωςθ ςυςτθμάτων ςυλλογισ βιοαποβλιτων 

o ςφνταξθ ενθμερωτικοφ υλικοφ για τθ διαχείριςθ βιοαποβλιτων 

o ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ για προγράμματα ανακφκλωςθσ/διαχείριςθσ 
αποβλιτων ςε Διμουσ 

- ζναν (1) Επιςτιμονα Υ.Ε. με 10ετι επαγγελματικι εμπειρία ςτθ διαχείριςθ αποβλιτων και ειδικι 
εμπειρία ςτα ςυςτιματα διαλογισ βιοαποβλιτων. 

ζναν (1) Επιςτιμονα Υ.Ε. με 10ετι επαγγελματικι εμπειρία και ειδικι εμπειρία δθμιουργία ιςτοςελίδων 
ςε Διμουσ και ςτθ δθμιουργία ενθμερωτικοφ υλικοφ που να ςχετίηονται με ενθμζρωςθ για προγράμματα 
ανακφκλωςθσ/διαχείριςθσ αποβλιτων 

Χε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, οι παραπάνω ελάχιςτεσ απαιτιςεισ καλφπτονται ακροιςτικά 
από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

α) Σι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται 
με Χφςτθμα Διαχείριςθσ Υοιότθτασ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ι ιςοδφναμο. 

Χε περίπτωςθ ζνωςθσ, θ ανωτζρω απαίτθςθ κα πρζπει να καλφπτεται τουλάχιςτον από ζνα μζλοσ τθσ 
ζνωςθσ. 
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β) Σι οικονομικοί φορείσ που εδρεφουν ςτθν ελλθνικι επικράτεια, για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με τισ απαιτιςεισ  του προτφπου ΕΛΟΤ 1435:2009 «Υπθρεςίεσ 
επικοινωνίασ - Απαιτιςεισ για παρόχουσ» και να διακζτουν πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ ςε ιςχφ από 
διαπιςτευμζνουσ φορείσ πιςτοποίθςθσ από τον ΕΧΩΔ ι ιςότιμο οργανιςμό (άρκρο 12 παρ. 2 I του Ρ. 
3688/2008 (Αϋ 163). Ψο πεδίο εφαρμογισ τθσ πιςτοποίθςθσ κα πρζπει να καλφπτει το αντικείμενο τθσ 
ςφμβαςθσ που προκθρφςςεται με τθν παροφςα.  

Για οικονομικοφσ φορείσ που δεν εδρεφουν ςτθν ελλθνικι επικράτεια είναι αποδεκτό ιςοδφναμο 
Υιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - μζλθ, κακϊσ επίςθσ και άλλα 
αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα εξαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ, τα οποία προςκομίηονται από 
αυτοφσ.  

Χτισ περιπτϊςεισ ενϊςεων/ κοινοπραξιϊν, για τθν ικανοποίθςθ τθσ παροφςασ απαίτθςθσ, κα πρζπει 
τουλάχιςτον ζνα μζλοσ τθσ ζνωςθσ να είναι πιςτοποιθμζνο κατά το πρότυπο ΕΟΣΨ 1435:2009 ι ιςοδφναμο 
πρότυπο (για αλλοδαποφσ). 

Θ ανακζτουςα αρχι αναγνωρίηει ιςοδφναμα πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί από φορείσ 
διαπιςτευμζνουσ από ιςοδφναμουσ Σργανιςμοφσ διαπίςτευςθσ, εδρεφοντεσ και ςε άλλα κράτθ - μζλθ. 
Επίςθσ, κάνει δεκτά άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, εφόςον ο 
ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δεν είχε τθ δυνατότθτα να αποκτιςει τα εν λόγω πιςτοποιθτικά 
εντόσ των ςχετικϊν προκεςμιϊν για λόγουσ για τουσ οποίουσ δεν ευκφνεται ο ίδιοσ, υπό τθν προχπόκεςθ 
ότι ο οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι τα προτεινόμενα μζτρα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ πλθροφν τα 
απαιτοφμενα πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ. 

 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

Σι 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 αυτοφσ21. Χτθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Πζρουσ ΛΛ του Υαραρτιματοσ ΧΛΛ 
του Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ 
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ22. 

Τταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Ωπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

Θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει αν οι φoρείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο 
οικονομικόσ φορζασ, πλθροφν κατά περίπτωςθ τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3.. Σ 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, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν ςχετικι 

                                                           
21

 Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν 
εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ   

22
 Υρβλ άρκρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016.   
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θλεκτρονικι πρόςκλθςθ από τθν ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία απευκφνεται ςτον 
οικονομικό φορζα μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΧΘΔΘΧ. Σ φορζασ που αντικακιςτά 
φορζα του προθγοφμενου εδαφίου δεν επιτρζπεται να αντικαταςτακεί εκ νζου. 

 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Σ οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Χτθν περίπτωςθ που 
o προςφζρων αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ 
αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ23. Σ οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν 
υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.2.3.   

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

Ψο 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 δια του ΕΕΕΧ 
κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 
2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 
105 του ν. 4412/2016.  

Χτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.8 τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται να  
αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, 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 2.2.6 ). 

Χτθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει 
τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ 
εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα 
οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ24.  

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα 

με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΧ 

και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ 

οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι.  

 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Υροσ 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 Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Υαράρτθμα ΛΛΛ, το οποίο 
ιςοδυναμεί με ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Ψο ΕΕΕΧ25 καταρτίηεται 
βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Υαραρτιματοσ 2 του Ξανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται 
από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Υαραρτιματοσ 1. 

                                                           
23

 Σ όροσ αυτόσ μπορεί να τεκεί, κατά τθν κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, και ςτθν περίπτωςθ ποςοςτοφ μικρότερου του 30% 
τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (πρβλ. παρ. 5 άρκρου 131 του ν. 4412/2016). 

24
 Υρβλ άρκρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 

25
 Ψο ΕΕΕΧ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Πζρθ: Πζροσ Λ Υλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 

ανακζτουςα αρχι, Πζροσ ΛΛ Υλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Πζροσ ΛΛΛ Ξριτιρια αποκλειςμοφ, Πζροσ IV 
Ξριτιρια Επιλογισ, Πζροσ VI Ψελικζσ δθλϊςεισ.  
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Ψο ΕΕΕΧ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 
υποβάλλονται προςφορζσ. Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΧ 
και τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα 
ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, ςτο ΕΕΕΧ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να 
απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Χτθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο 
ΕΕΕΧ. Σ οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΧ 
με ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με το ΕΕΕΧ 

Ξατά τθν υποβολι του ΕΕΕΧ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν 
υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των 
λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 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. 

Χτθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Χτο ΕΕΕΧ 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. 

Σ οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΧ, τθν κατάςταςι του ςε 

ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 τθσ 

παροφςθσ και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ 

του. 

Λδίωσ επιςθμαίνεται ότι, κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΧ για τυχόν 

ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ 

ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ 

(παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 

3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ 

Τςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
(περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί 
εφόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που 
τθρείται. Χτθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο 
ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΧ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ 
όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει 
ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά 
τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από 
προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Σι 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 
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εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται  ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), ςτο οποίο 
περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι 
διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ 
διλωςθ ςυναίνεςθσ.  

Σι 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 ιςχφουν26. 

Ψα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
2.4.2.5 και 3.2 τθσ παροφςασ. 

Ψα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται παρακάτω: 

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι 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 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. Σι 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. Σι 
επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-
Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

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 του27.  

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 τθν παράγραφο 2.2.3.2 πιςτοποιθτικό 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 του28   

Λδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ 
α’ αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε..  

Επιπλζον, όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων δεν ζχουν καταβλθκεί, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3.3 
περ. β τθσ παροφςασ, προςκομίηεται από τον οικονομικό φορζα βεβαίωςθ οφειλισ από τθν ΑΑΔΕ. 

                                                           
26

 Υρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
27

  Υρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016. 
           

28
     Υρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016 





 

Χελίδα 23 

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΞΑ.  

Επιπλζον, υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά 
Σργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ. 

Επιπλζον, όταν μόνο μικρά ποςά των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν δεν ζχουν καταβλθκεί, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.3 περ. β τθσ παροφςασ, προςκομίηεται από τον οικονομικό φορζα βεβαίωςθ οφειλισ 
από τον ΕΦΞΑ. 

iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι 
δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.429 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 
οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  

Λδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Υιςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Υρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει 
ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι 
εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΛΞΕ προςκομίηεται επιπλζον και 
πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Π.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ 
προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΥΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Υιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Π.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  

iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Χτοιχεία Πθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει 
θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Υροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Υιςτοποιθτικό Δικαςτικισ 
Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Υρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για 
το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το 
Γ.Ε.Π.Θ. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ επιβολισ 
ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ 
νομοκεςίασ30. 

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. Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ (ι εμπορικοφ) μθτρϊου του Υαραρτιματοσ XI του Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, 
με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Χτθν 
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 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. 

                                                           
29

    Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ 
30

    Δεφτερο εδάφιο παρ. 4 του άρκρου 74 του ν. 4412/2016  
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Σι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο ι πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.ΠΘ.  

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

Ωπεφκυνθ Διλωςθ περί του μζςου ειδικοφ φψουσ του κφκλου εργαςιϊν του για τισ τρεισ τελευταίεσ 
χριςεισ (2020 – 2019 – 2018) ςυνοδευόμενθσ από τα αντίςτοιχα παραςτατικά παροχισ υπθρεςιϊν  

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:   

Α) Ξατάλογο παρόμοιων ςυμβάςεων που ζχει εκτελζςει ο υποψιφιοσ, και ο οποίοσ κα περιλαμβάνει τα 
κάτωκι ςτοιχεία εμπειρίασ: 
Αναλυτικότερα:  
(i) Ψα ςτοιχεία εμπειρίασ κα περιλαμβάνονται ςε πίνακα και κα είναι τα κάτωκι:  
α. Ψίτλοσ τθσ ςφμβαςθσ – Ψοποκεςία. 
β. Σνομαςία Αναδόχου (Πεμονωμζνθ επιχείρθςθ ι Ξοινοπραξία) τθσ ςφμβαςθσ.  
γ. Επιμεριςμόσ των υπθρεςιϊν κάκε επιχείρθςθσ, ςτθν ςφμβαςθ (Υοςοςτό και είδοσ ςυμμετοχισ ςε 

περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ).  
δ. Εργοδότθσ (αποδζκτθσ).  
ε. Θμερομθνίεσ ζναρξθσ - περαίωςθσ τθσ ςφμβαςθσ (εφόςον ζχει περαιωκεί), διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.  
ςτ. Ψελικι αξία τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Υ.Α. 
θ. Εκτελεςμζνθ Αξία τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ΦΥΑ 
κ. Χφντομθ περιγραφι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ από τθν οποία κα προκφπτει ότι καλφπτει τισ 

απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ.  

(ii) Σ πίνακασ αυτόσ ςυνοδεφεται, εάν μεν ο αποδζκτθσ είναι ανακζτουςα αρχι, από ςυμβάςεισ και 
πιςτοποιθτικά ορκισ εκτζλεςθσ αυτϊν που ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν αρμόδια αρχι, ςτα οποία 
περιγράφεται οι παρεχόμενθ υπθρεςία και κα αναφζρεται ο χρόνοσ υλοποίθςθσ τθσ και κα βεβαιϊνεται 
ότι αυτι εκτελζςτθκε ζντεχνα και εντόσ των εγκεκριμζνων χρονοδιαγραμμάτων και εάν δε ο αποδζκτθσ 
είναι ιδιωτικόσ φορζασ, με αντίςτοιχθ διλωςθ του αποδζκτθ. Εφόςον δεν είναι δυνατι θ προςκόμιςθ των 
παραπάνω, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν οποία κα αναφζρεται ο λόγοσ 
για τον οποίο δεν κατζςτθ εφικτι θ προςκόμιςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και θ οποία κα 
ςυνοδεφεται από αντίγραφο του τιμολογίου και, εφόςον υφίςταται, τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ 

Χε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ αποτελεί Ζνωςθ  επιτρζπεται θ μερικι κάλυψθ τθσ απαίτθςθσ 
από κάκε μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, αρκεί όμωσ ςυνολικά αυτι να καλφπτεται από τθν Ζνωςθ. 

 

Β) Ωπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα με αναφορά του τεχνικοφ προςωπικοφ τθσ Σμάδασ Ζργου θ 
οποία κα ςυνοδεφεται από : 

- Υίνακα όπου για κάκε ςτζλεχοσ τθσ ομάδασ ζργου κα δίνεται το ονοματεπϊνυμο, θ ειδικότθτα και θ 
βακμίδα εκπαίδευςθσ και τα ζτθ επαγγελματικισ εμπειρίασ.  

Κατάλογοσ Στελεχϊν Ομάδασ Ζργου 

Α/Α 
ΟΝΟΜΑ 

ΣΤΕΛΕΧΟΥΣ 
ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ/ΒΑΘΜΙΔΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ 

(ςφντομα βιογραφικά ςτοιχεία) 
ΕΤΗ ΕΜΡΕΙΙΑΣ 
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- Αναλυτικό βιογραφικό ςθμείωμα για κάκε ςτζλεχοσ τθσ ομάδασ ζργου.  

 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα κάτωκι 
πιςτοποιθτικά: 

α) πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 ι ιςοδφναμο 

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ δεν διακζτει τζτοια ι ιςοδφναμα πρότυπα από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε 
κράτθ-μζλθ υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία κα εξθγεί τουσ λόγουσ και κα διευκρινίηει ποια άλλα 
αποδεικτικά μζςα μποροφν να προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι πρότυπα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ. 

β) πρότυπο ΕΛΟΤ 1435:2009 «Υπθρεςίεσ επικοινωνίασ - Απαιτιςεισ για παρόχουσ» και να διακζτουν 
πιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ ςε ιςχφ από διαπιςτευμζνουσ φορείσ πιςτοποίθςθσ από τον ΕΧΩΔ ι ιςότιμο 
οργανιςμό (άρκρο 12 παρ. 2 I του Ρ. 3688/2008 (Αϋ 163). Ψο πεδίο εφαρμογισ τθσ πιςτοποίθςθσ κα πρζπει 
να καλφπτει το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ που προκθρφςςεται με τθν παροφςα.  

Για οικονομικοφσ φορείσ που δεν εδρεφουν ςτθν ελλθνικι επικράτεια είναι αποδεκτό ιςοδφναμο 
Υιςτοποιθτικό ςυμμόρφωςθσ από οργανιςμοφσ εδρεφοντεσ ςε άλλα κράτθ - μζλθ, κακϊσ επίςθσ και άλλα 
αποδεικτικά ςτοιχεία για ιςοδφναμα μζτρα εξαςφάλιςθσ τθσ ποιότθτασ, τα οποία προςκομίηονται από 
αυτοφσ.  

Χτισ περιπτϊςεισ ενϊςεων/ κοινοπραξιϊν, για τθν ικανοποίθςθ τθσ παροφςασ απαίτθςθσ, κα πρζπει 
τουλάχιςτον ζνα μζλοσ τθσ ζνωςθσ να είναι πιςτοποιθμζνο κατά το πρότυπο ΕΟΣΨ 1435:2009 ι ιςοδφναμο 
πρότυπο (για αλλοδαποφσ). 

 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει 
τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΠΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό 
ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 
τθν υποβολι του,  εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) 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 ςτο ΓΕΠΘ31,προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ32, το οποίο πρζπει να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

                                                           
31

      Χφμφωνα με το άρκρο 86 ν. 4635/2019 ςτο ΓΕΠΘ εγγράφονται υποχρεωτικά : 
α. θ Ανϊνυμθ Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104), 
β. θ Εταιρεία Υεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ που προβλζπεται ςτον ν. 3190/1955 (Α` 91), 
γ. θ Λδιωτικι Ξεφαλαιουχικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
δ. θ Σμόρρυκμθ και Ετερόρρυκμθ (απλι ι κατά μετοχζσ) Εταιρεία που προβλζπονται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), κακϊσ και 
οι ομόρρυκμοι εταίροι αυτϊν, 
ε. ο Αςτικόσ Χυνεταιριςμόσ του ν. 1667/1986 (Α` 196) (ςτον οποίο περιλαμβάνονται ο αλλθλαςφαλιςτικόσ, ο πιςτωτικόσ και 
ο οικοδομικόσ ςυνεταιριςμόσ), 
ςτ. θ Ξοιν.Χ.ΕΥ. που ςυςτινεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
η. θ Ξοι.Χ.Υ.Ε. που ςυςτινεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
θ. θ Αςτικι Εταιρεία με οικονομικό ςκοπό (άρκρο 784 ΑΞ και 270 του ν. 4072/2012), 
κ. ο Ευρωπαϊκόσ Τμιλοσ Σικονομικοφ Χκοποφ που προβλζπεται από τον Ξανονιςμό 2137/1985/ΕΣΞ (ΕΕΕΞ L. 199, διορκωτικό 
L. 247) και ζχει τθν ζδρα του ςτθν θμεδαπι, 
ι. θ Ευρωπαϊκι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Ξανονιςμό 2157/2001/ΕΞ (ΕΕΕΞ L. 294) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι, 
ια. θ Ευρωπαϊκι Χυνεταιριςτικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Ξανονιςμό 1435/2003/ΕΞ (ΕΕΕΞ L. 207) και ζχει τθν ζδρα 
τθσ ςτθν θμεδαπι, 
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ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό 
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΠΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.   

Χτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΞ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ 
οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα 
από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Χε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 
πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- 
πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία 
χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Τςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ 
ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Σι 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. 

Σι 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. Σι 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 Υαραρτιματοσ VII του 
Υροςαρτιματοσ 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.  

Χτα 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.  

Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. Ειδικϊσ 
όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν, 
προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά 
τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, υποπερ. i, ii και iii τθσ περ. β. 

                                                                                                                                                                                                 
ιβ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο  29 
τθσ Σδθγίασ (ΕΕ) 2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και ζχουν ζδρα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.), 
ιγ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που ζχουν ζδρα ςε τρίτθ χϊρα 
και νομικι μορφι ανάλογθ με εκείνθ των αλλοδαπϊν εταιριϊν που αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ ιβ`, 
 ιδ. τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία, μζςω των οποίων ενεργοφν εμπορικζσ πράξεισ ςτθν θμεδαπι τα φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα ι ενϊςεισ προςϊπων που ζχουν τθν κφρια εγκατάςταςθ ι τθν ζδρα τουσ ςτθν αλλοδαπι και δεν εμπίπτουν ςτισ 
περιπτϊςεισ ιβ` και ιγ`, 
ιε. θ Ξοινοπραξία που καταχωρίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 293 παράγραφοσ 3 του ν. 4072/2012 

32
  Ψο πιςτοποιθτικό Λςχφουςασ Εκπροςϊπθςθσ (καταχωρίςεισ μεταβολϊν εκπροςϊπθςθσ) παρουςιάηει τισ ςχετικζσ με τθ 

διοίκθςθ και εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ καταχωρίςεισ/μεταβολζσ ςτο Γενικό Εμπορικό Πθτρϊο. 
          Ψο Αναλυτικό Υιςτοποιθτικό Εκπροςϊπθςθσ παρουςιάηει τα ςτοιχεία των προςϊπων που διοικοφν και εκπροςωποφν τθν 

εταιρεία αυτι τθ ςτιγμι, κακϊσ και το εφροσ των αρμοδιοτιτων τουσ 
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Β.8. Σι 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. Χτθν 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. Ειδικότερα, 
προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου 
οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ  οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ 
ςυνεργαςία για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και 
τεχνικισ ι/και επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του 
διαγωνιηόμενου  για τθν εκτζλεςθ τθσ Χφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και 
να αναφζρει κατ’ ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ και τον τρόπο δια του οποίου κα χρθςιμοποιθκοφν αυτοί για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σ 
τρίτοσ κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ  ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του ανατεκεί θ 
ςφμβαςθ. 

 Χε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει χρθματοοικονομικι επάρκεια, κα δθλϊνει επίςθσ ότι κακίςταται από 
κοινοφ με τον διαγωνιηόμενο υπεφκυνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Χε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει ςτοιχεία τεχνικισ ι επαγγελματικισ καταλλθλότθτασ που ςχετίηονται 
με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ’ του Πζρουσ 
ΛΛ του Υαραρτιματοσ ΧΛΛ του Υροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι 
εμπειρία, κα δεςμεφεται ότι κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ ι υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι 
ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ, δθλϊνοντασ το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που κα εκτελζςει.  

Β.10. Χτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει χριςθ 
υπεργολάβων, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του 
προςφζροντοσ με αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν.  

Επιπλζον, κα πρζπει να κατακζςει ςυμπλθρωμζνο τον παρακάτω πίνακα.  

 

Τμιμα ζργου που προτίκεται να 
ανατεκεί ςε υπεργολάβο  

Εκτιμϊμενο κόςτοσ   
(ποςό χωρίσ ΦΡΑ)  

Στοιχεία υπεργολάβου  
(Επωνυμία, ΑΦΠ, ςτοιχεία επικοινωνίασ, 

Ρόμιμοσ Εκπρόςωποσ)  

Ημερομθνία 
Διλωςθσ 

Συνεργαςίασ  

    

«ΕΡΩΝΥΜΙΑ»  
με δ.τ. «………….……….»  
ΑΦΠ: ………….  
Ρομ. Εκπρόςωποσ: ………………  
email: ………………….  
Ψθλζφωνο: ……………………..  
Fax: ……………………..  

  

    

«ΕΡΩΝΥΜΙΑ»  
με δ.τ. «………….……….»  
ΑΦΠ: ………….  
Ρομ. Εκπρόςωποσ: ………………  
email: ………………….  
Ψθλζφωνο: ……………………..  
Fax: ……………………..  

  

 
Χυμπλθρωματικά με τον ανωτζρω Υίνακα, ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κα πρζπει να κατακζςει :  
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Εφόςον ο υπεργολάβοσ είναι νομικό πρόςωπο κα πρζπει να αναφερκοφν τα εμπλεκόμενα φυςικά 
πρόςωπα και να προςκομιςτοφν οι ςχετικζσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ από τα πρόςωπα αυτά ότι αποδζχονται 
τθ ςυνεργαςία του υπεργολάβου με τον προςφζροντα οικονομικό φορζα και ότι δεςμεφονται να 
υλοποιιςουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που περιγράφεται ςτθν προςφορά του οικονομικοφ φορζα, εφόςον 
αυτόσ ανακθρυχκεί ανάδοχοσ, ζωσ τθν πλιρθ εκτζλεςθ του.  

Διευκρινίηεται ότι δεν απαιτείται θ ψθφιακι υπογραφι των ανωτζρω υπεφκυνων δθλϊςεων των νομίμων 
εκπροςϊπων των υπεργολάβων αλλά μόνο θ υπογραφι τουσ. Σι ανωτζρω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ 
επιςυνάπτονται θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου pdf ςτον φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ» τθσ 
προςφοράσ και υπογράφονται και με ψθφιακι υπογραφι από τον προςφζροντα οικονομικό φορζα.  

Επιςθμαίνεται ότι όλεσ οι Ωπεφκυνεσ Δθλϊςεισ του Ρ. 1599/1986 που κα προςκομιςτοφν για τουσ 
υπεργολάβουσ που κα  αναλάβουν τθν υλοποίθςθ τμιματοσ του υπό ανάκεςθ ζργου, κα πρζπει να ζχουν 
θμερομθνία υπογραφισ προγενζςτερθ τθσ θμερομθνίασ λιξθσ τθσ υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

 

Β.11. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν33. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ  

Ξριτιριο ανάκεςθσ τθσ Χφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ34, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:  

 

ΚΙΤΗΙΟ ΡΕΙΓΑΦΗ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ 
ΒΑΥΤΗΤΑΣ 

Ξ1 

Αξιολογείται η ορκότθτα αντίλθψθσ του αντικειμζνου και των 
απαιτιςεων τθσ ςφμβαςθσ, θ επιτυχισ επιςιμανςθ προβλθμάτων 
κατά τθν υλοποίθςθ και θ διαμόρφωςθ κατάλλθλων προτάςεων για 
τθν επίλυςι τουσ 

40% 

Ξ2 

Αξιολογείται θ επαρκισ ανάλυςθ – εξειδίκευςθ τθσ καταλλθλότθτασ 
και αποτελεςματικότθτασ τθσ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ και των 
απαραίτθτων εργαλείων υποςτιριξισ τθσ κακϊσ και θ 
αποτελεςματικι επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι 

20% 

Ξ3 
Αξιολογοφνται ο βακμόσ αποτελεςματικότθτασ τθσ προτεινόμενθσ 
δομισ του οργανογράμματοσ και τθσ προτεινόμενθσ ομάδασ, κακϊσ 
και ο βακμόσ ςυνοχισ τθσ προτεινόμενθσ ομάδασ 

40% 

ΑΘΟΙΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΗΤΑΣ                                                                      100% 

 

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν 

                                                           
33

  Υρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016. 
34

 Χτθν περίπτωςθ αυτι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά κα πρζπει να εκτιμάται βάςει τθσ καλφτερθσ 
αναλογίασ τιμισ-ποιότθτασ, πράγμα το οποίο κα πρζπει να λαμβάνει ςτοιχεία αποτελεςματικότθτασ ςε ςχζςθ με τθν τιμι ι 
το κόςτοσ. Υρβλ αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016, άρκρο 86, ς. 23 και αιτιολογικι ςκζψθ 92 Σδθγίασ 2014/24/ΕΕ 
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Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 
ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 150 βακμοφσ 
όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.   

Ξάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ35.  

Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ ςυντελεςτι 
βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα προκφπτει από το 
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :  

Τ= ς1χΚ1 + ς2χΚ2 +……+ςνχΚν 

Ξριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν αποκλίςεισ 
από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. 

Υλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει τθ μεγαλφτερθ τιμι 
(Α) τθσ ςχζςθσ: 

Α = ςΤx (T/Tmax) + ςox (Οmin/Ο) 

όπου: T = Χυνολικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ, 

Tmax= Χυνολικι βακμολογία τθσ καλφτερθσ τεχνικισ προςφοράσ, 

Σmin = τιμι χαμθλότερθσ οικονομικισ προςφοράσ, 

Σ = τιμι οικονομικισ προςφοράσ, 

ςΨ = Χυντελεςτισ βαρφτθτασ τεχνικισ προςφοράσ, ποςοςτό επί τοισ εκατό, που ορίηεται ογδόντα (80) 

ςΣ = Χυντελεςτισ βαρφτθτασ οικονομικισ προςφοράσ, ποςοςτό επί τοισ εκατό, που ορίηεται είκοςι (20)  

Ψο άκροιςμα των δφο ςυντελεςτϊν βαρφτθτασ ιςοφται με εκατό (100). 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Σι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Υαράρτθμα Λ τθσ Διακιρυξθσ, για  
όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ  ανά είδοσ / τμιμα.  

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. Χτθν 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 αυτισ36. 

Σι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΧΘΔΘΧ.37 

 

                                                           
35

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

36
 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 

37
      Άρκρο 15 ΞΩΑ ΕΧΘΔΘΧ Υρομικειεσ και Ωπθρεςίεσ 
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2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1. Σι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΧΘΔΘΧ, μζχρι 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε 
θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37 και ςτθν 
κατ’ εξουςιοδότθςθ και ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα 
υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Ξοινι Απόφαςθ των Ωπουργϊν Ανάπτυξθσ και 
Επενδφςεων και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Φυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν 
ανάκεςθ των Δθμοςίων Χυμβάςεων Υρομθκειϊν και Ωπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και 
διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΕΧΘΔΘΧ)», εφεξισ «Ξ.Ω.Α. 
ΕΧΘΔΘΧ Υρομικειεσ και Ωπθρεςίεσ».. 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) 
πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται 
ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΞ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο Ξανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΧΘΔΘΧ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Ξ.Ω.Α. ΕΧΘΔΘΧ Υρομικειεσ και Ωπθρεςίεσ.  

2.4.2.2. Σ χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΧΘΔΘΧ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΧΘΔΘΧ με 
υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ 
του άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ. 
Πετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο ΕΧΘΔΘΧ. Χε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΧΘΔΘΧ, θ ανακζτουςα αρχι 
ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ.38 
 
2.4.2.3. Σι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 13 τθσ Ξ.Ω.Α. ΕΧΘΔΘΧ Υρομικειεσ και Ωπθρεςίεσ:  
(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ–Ψεχνικι Υροςφορά», ςτον 
οποίο περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι 
προςφορά,  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Σικονομικι Υροςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων 
δικαιολογθτικϊν.  

Από τον Σικονομικό Φορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ  ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΧΘΔΘΧ, τα 
ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 21 του ν. 4412/2016. 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 μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Εφόςον οι Σικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα 
θλεκτρονικά αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ 
προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΧΘΔΘΧ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ 
λειτουργικότθτασ,  εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία  αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Ψα θλεκτρονικά αρχεία των 
εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ 
(περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Σικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ 
υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν 

                                                           
38

 Άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρκρο 4 παρ. 2 Ξ.Ω.Α. ΕΧΘΔΘΧ Υρομικειεσ και- Ωπθρεςίεσ. 
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(εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποφακζλο  ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει 
ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν39.   
 
Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ 
ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ επιςυνάπτουν 
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ τεχνικι και οικονομικι προςφορά). 
Χυγκεκριμζνα, κακϊσ θ οικονομικι προςφορά, ζχει αποτυπωκεί ζμμεςα ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ 
του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι οικονομικι προςφορά του, ςε μορφι 
pdf, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο και ςυμπλθρωμζνο το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του 
Υαραρτιματοσ IV, που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ 
 
2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Σικονομικοί 
Φορείσ τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Ωποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 

Ψα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και 
ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:  

α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά 
ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille  

β) είτε των άρκρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα  

γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45),  

δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε 
θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   

ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν 
περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων.  

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΞ και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, 
όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Σικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία 
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράφεται 
ο αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ 
θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι. Ψζτοια 
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 

α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά, 
άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ 
και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από 
υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι προξενικι 
κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο  

Χε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι 
δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 
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Χτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Χυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, 
που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188), εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν 
ωσ άνω Χυνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με 
Apostille ι Υροξενικι Κεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι 
πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Χφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ 
Ελλάδασ και Ξφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Χφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν 
επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ, 
απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που 
εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που υπάγονται ςτον Ξαν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ 
των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό 
ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ 
τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του.  

Χθμειϊνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί 
από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 
περ. β του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Ξϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ 
άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Σι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται 
με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα 
ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν 
θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ 
προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.   

Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω φακζλου ςτθν 
υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. 
Ψο βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ φορζασ. Ψο εμπρόκεςμο 
αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ 
αποςτολισ κατά περίπτωςθ. 

 Χτθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ,  ο 
οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ 
(αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν),  προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν 
ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ  

Ψα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και τθ 
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ 
πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΧ ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου, β) τθν εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ρ.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 
αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.   

Σι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΧ,  το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Υαράρτθμα  αυτισ.  

Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint, 
προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Υφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΣΥΧ ΕΧΘΔΘΧ, ι άλλθσ ςχετικισ 
ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΧ. Σι Σικονομικοί Φορείσ δφνανται για 
αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ψο ςυμπλθρωμζνο από τον Σικονομικό Φορζα ΕΕΕΧ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ 
διλωςθ, υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δϋ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, ςε 
ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

Αναλυτικζσ οδθγίεσ και πλθροφορίεσ για το κεςμικό πλαίςιο, τον τρόπο χριςθσ και ςυμπλιρωςθσ 
θλεκτρονικϊν ΕΕΕΧ και τθσ χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint είναι αναρτθμζνεσ ςε ςχετικι 
κεματικι ενότθτα ςτθ Διαδικτυακι Υφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΣΥΧ ΕΧΘΔΘΧ. 

 

2.4.3.2 Τεχνικι Ρροςφορά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ” του Υαραρτιματοσ Λ τθσ 
Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. 
Υεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα 
των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ 
αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Υαράρτθμα40 41. Ξαι ιδίωσ : 

- Ανάλυςθ του αντικειμζνου και των απαιτιςεων τθσ ςφμβαςθσ με επιςιμανςθ των προβλθμάτων 
που ενδζχεται να προκφψουν κατά τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ και ειςιγθςθ του τρόπου 
επίλυςισ τουσ  

- Ανάλυςθ τθσ μεκοδολογίασ υλοποίθςθσ και των απαραίτθτων εργαλείων υποςτιριξισ τθσ κακϊσ 
και του τρόπου/μεκόδων επικοινωνίασ με τθν ανακζτουςα αρχι 

- Χρονοδιάγραμμα των ςχετικϊν δράςεων - φάςεων τθσ ςφμβαςθσ 

- Σργανόγραμμα τθσ ομάδασ ζργου, όπου παρουςιάηεται θ κατανομι ευκυνϊν και οι ειδικότθτεσ 
αυτϊν. 

- Χτοιχεία για τθ ςυνοχι τθσ ομάδασ ζργου από τα οποία να προκφπτει θ δυνατότθτα καλισ 
ςυνεργαςίασ για τθν εκπόνθςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Σι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

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

Θ οικονομικι προςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπο)φάκελο «Σικονομικι 
Υροςφορά». Θ οικονομικι προςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι 
φόρμα του ςυςτιματοσ. Χτθ, ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι .pdf, το 
οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Ψα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται 
ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραµµζνου 
θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Χε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα 
και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα.  

Επειδι ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο 
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία, ςφμφωνα με το 
υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Υαράρτθμα  IV  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ42 ςε μορφι pdf.  

                                                           
40

 Άρκρο 94 του ν. 4412/2016, όπωσ αυτό τροποποιικθκε με τθν παρ. 9 του άρκρου 43 του ν. 4605/2019. 
41

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

42
 Εφόςον παρζχεται από τθ διακιρυξθ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Χτθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Υ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Σι 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 ΕΩΦΩ ι κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΩΦΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που 
κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι43 ςτο κεφάλαιο ....του Υαραρτιματοσ ...τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ.  

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν 

Σι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα 
(12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ  

Υροςφορά 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. Χε περίπτωςθ 
αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ 
ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

Πετά 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. Χτθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Χε 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 να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ44. 

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 αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν 
υποβάλλεται εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Υεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Υεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Υρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,45  

β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΧ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν 

                                                           
43

 Βλ παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016 
44

  Υρβλ. άρκρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 
45

 Άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 
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αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 102 
του ν. 4412/2016 και τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παρ. 3.1.2.1 τθσ 
παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

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

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι 
το κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε 
ςχζςθ με τισ υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016, 

κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ 
ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 
παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ, 

ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα 
ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι 
ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1  Αποζθπάγιζη και αξιολόγηζη πποζθοπών  

3.1.1 Ηλεκηπονική αποζθπάγιζη πποζθοπών 

Ψο πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΧΘΔΘΧ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, ιτοι θ επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ, εφεξισ 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 Χυμμετοχισ-Ψεχνικι 
Υροςφορά», τθν 15θ Χεπτεμβρίου και ϊρα 10.00 π.μ.  

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Σικονομικι Υροςφορά», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ Ανακζτουςα Αρχι 

 

Χε κάκε ςτάδιο τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι καταρχιν προςβάςιμα μόνο ςτα 
μζλθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 

3.1.2 Αξιολόγηζη πποζθοπών 

3.1.2.1 Πετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΧΘΔΘΧ οργάνων τθσ46, 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται 
είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΧ, ι όταν λείπουν 
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ 
ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι 
μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν 
τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ 
προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Ψα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ 
δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά  τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν 
παρ. 1 του άρκρου 72. Χε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου 
τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.  

Χτθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω 
πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ 
οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ με επιμζλεια αυτισ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΧΘΔΘΧ. 

                                                           
46

     Χτο πλαίςιο των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, τα όργανα που γνωμοδοτοφν προσ τα αποφαινόμενα όργανα 
((επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) ελζγχουν, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, τθν 
καταλλθλότθτα των προςφερόντων, αξιολογοφν τισ προςφορζσ, ειςθγοφνται τον αποκλειςμό τουσ από τθ διαδικαςία, τθν 
απόρριψθ των προςφορϊν, τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων, τθν αποδζςμευςθ ι κατάπτωςθ των εγγυιςεων, τθ 
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ και γνωμοδοτοφν για κάκε άλλο κζμα που ανακφπτει κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ.  
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Ξατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 
3.4 τθσ παροφςασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

β) Χτθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ 
και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των 
οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνονται ςφμφωνα 
με τα ςχετικϊσ προβλεπόμενα ςτον ν.4412/2016  και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ 
ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και 
τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των αποτελεςμάτων τθσ αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν 
προςφορϊν, τθσ βακμολόγθςθσ των αποδεκτϊν τεχνικϊν προςφορϊν με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ 
των παραγράφων 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ.  

Ψα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ» & «Ψεχνικι Υροςφορά» 
επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται  
ςτουσ προςφζροντεσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 
4412/2016, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΧΘΔΘΧ. Πετά από τθν ζκδοςθ και 
κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ, οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ 
διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ. 

Ξατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 
3.4 τθσ παροφςασ. 

γ) Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
οριςκείςα θμερομθνία και ϊρα οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν εκείνων των προςφερόντων που 
δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 

δ) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν που 
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωροφνται οι προςφορζσ κατά ςειρά κατάταξθσ, 
με βάςθ τθ ςυνολικι βακμολογία τουσ, κακϊσ και θ αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ για τθν αποδοχι ι 
απόρριψι τουσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.   
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» 
του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΧΘΔΘΧ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ 
τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. 

Χτθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι βακμολογία 
μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων, θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθ μεγαλφτερθ 
βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ.  

Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ θ ανακζτουςα αρχι 
επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ 
προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των 
οικονομικϊν φορζων. Ψα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν κατωτζρω απόφαςθ 

Χτθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει το ανωτζρω πρακτικό 
κατάταξθσ των προςφορϊν, εκδίδεται απόφαςθ για τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου και θ 
ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ 
διαγωνιςμοφ ςτο ΕΧΘΔΘΧ, τον πρϊτο ςε κατάταξθ προςφζροντα, ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ 
κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ»), να υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα  με όςα 
ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παρ. 3.2 τθσ παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. 
Θ απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ προςφορϊν δεν κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και 
ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 
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Χε κάκε περίπτωςθ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων τθσ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ιτοι Δικαιολογθτικϊν Χυμμετοχισ, Ψεχνικισ Υροςφοράσ και Σικονομικισ 
Υροςφοράσ, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα 
με τθν παράγραφο 3.3 τθσ παροφςασ, που εκδίδεται μετά το πζρασ και του τελευταίου ςταδίου τθσ 
διαδικαςίασ. Ξατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΥΥ ςφμφωνα με 
όςα προβλζπονται ςτθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ47. 

 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Πετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΧΘΔΘΧ 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 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.  

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από 
αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ. 

Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ 
εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ 
μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και 
ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να 
προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.548.  

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ 
ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να 
ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ, με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

Σ προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 
θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΧΘΔΘΧ, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω 
προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου. Χτθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ 
αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Σ προςωρινόσ 
ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι 
δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ 
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω 
προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων 
ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ 
παρ. 5 του άρκρου 79  του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ 
διαφάνειασ.49 

                                                           
47

     Άρκρο 100, παρ. 6 του ν. 4412/2016  
48

     Υρβλ άρκρο 17 ΞΩΑ ΕΧΘΔΘΧ Υρομικειεσ και Ωπθρεςίεσ 
49

 Υρβ. ομοίωσ ωσ ανωτζρω, άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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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 Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ)  είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 
αποδεικτικά ςτοιχεία , 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 αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ 
μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 
2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Χε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ) ότι πλθροί,  οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά 
τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του50.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε 
μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά 
κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί 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 ςφμφωνα με 
όςα ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ 
τθσ διαδικαςίασ.  

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

3.3.1. Ψα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και τθσ ειςιγθςθσ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ 
απόφαςθ ζγκριςθσ του πρακτικοφ κατάταξθσ των προςφερόντων και ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, ςε 
ςυνζχεια τθσ αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν τουσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν 
οριςτικά, ιδίωσ δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν 
οποία αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με 
τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν κατάταξθσ των προςφερόντων 
και ανάδειξθσ προςωρινοφ αναδόχου, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ 
αναδόχου ςτα «Χυνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ».  

Πετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των 
οικονομικϊν προςφορϊν που αποςφραγίςτθκαν, τθσ κατάταξθσ των προςφορϊν και των υποβλθκζντων 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, με ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ξατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ 
χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΥΥ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ. Δεν 
επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ. 

3.3.2. Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ 
ςωρευτικά: 
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 Άρκρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 44 του ν. 4782/2021. 
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α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί 
οριςτικά,  
β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΥΥ και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΥΥ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, 
με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται  ςτο τελευταίο εδάφιο 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Χυνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 
324 ζωσ 327 του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται, και  
δ) ο  προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι 
πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 
4412/2016, ςτθν οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν 
ζννοια του άρκρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ 
άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται 
από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, 
θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 
 
Πετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ 
κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.  

Χτθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, 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. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι,  θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν 
καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΞ. 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ 
βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 
ΑΞ. 

 

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι και Οριςτικι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Α. Ξάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια 
ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των 
δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Αρχι Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν 
Υροςφυγϊν (ΑΕΥΥ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 
39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του . 

Χε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ 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  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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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(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 ΞΘΠΔΘΧ. 

Χε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν ανακζτουςα αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 
προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ51 . 

Σι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν 
επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Χάββατο, όταν 
περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:5952. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Υαραρτιματοσ Λ του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
«Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ 
«Υροδικαςτικι Υροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Ξ.Ω.Α. Υρομικειεσ και Ωπθρεςίεσ. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ρ. 4412/2016 . 
Θ επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του, β) όταν θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν 
οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΥΥ επί τθσ προςφυγισ, γ) ςε περίπτωςθ 
παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθσ 
προςφυγισ.  

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 ΑΕΥΥ μετά από άςκθςθ 
προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Τμωσ, μόνθ 
θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν 
επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Ξλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 

Πετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι,  
μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία»  :  

α) Ξοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε κάκε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να 
αςκιςει το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ 
διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, 
προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΥΥ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ 
φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ 
Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Χτθν Ζκκεςθ Απόψεων θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι 
ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν προδικαςτικι προςφυγι 
πράξθσ. 

                                                           
51

      Άρκρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017 
52

      Υαρ. 2 του άρκρου 9 και άρκρο 18 τθσ Ξ.Ω.Α. ΕΧΘΔΘΧ Υρομικειεσ και Ωπθρεςίεσ 
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γ) Ξοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Υαρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ 
ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ 
θμζρα από τθν κατάκεςι τουσ. 

δ)Χυμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του 
ΕΧΘΔΘΧ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων 
τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν 
πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Β. Τποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, εφαρμοηόμενων αναλογικά των διατάξεων του π.δ. 
18/1989, τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΥΥ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του 
αρμοδίου διοικθτικοφ δικαςτθρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλιτωσ. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων 
ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι αν θ ΑΕΥΥ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. 
Πε τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ 
ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΥΥ 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 ακφρωςθσ53 .  

Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. Θ 
αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο ωσ άνω ακυρωτικό δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν 
από  κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ςυηθτείται το 
αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ. Θ άςκθςι τθσ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Για τθν 
άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο αποκλειςτικά διπλότυπο είςπραξθσ από τισ 
Δθμόςιεσ Σικονομικζσ Ωπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 εδ. γϋ-ηϋ του 
ν. 4412/2016. Πε τθν κατάκεςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ 
διακόπτεται και αρχίηει από τθν επίδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Σ διάδικοσ που πζτυχε υπζρ αυτοφ τθν 
αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, οφείλει μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από 
τθν επίδοςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ, να αςκιςει τθν αίτθςθ ακφρωςθσ, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίωσ θ 
ιςχφσ τθσ αναςτολισ.  

Γ. Διαφορζσ από τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό που ανακφπτουν: α) από πράξεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
οι οποίεσ κοινοποιοφνται ςτον κιγόμενο, ι των οποίων προκφπτει εκ μζρουσ του πλιρθσ γνϊςθ, μετά τθν 
1.9.2021, β) από παραλείψεισ που ςυντελοφνται από μζρουσ τθσ μετά τθν 1.9.2021, εκδικάηονται με τισ 
νζεσ ειδικζσ δικονομικζσ διατάξεισ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 138 
ν. 4782/202154 , ςφμφωνα με τισ οποίεσ:  

Πε το ίδιο δικόγραφο δφναται δικονομικά να αςκθκεί αίτθςθ αναςτολισ εκτζλεςθσ και ακφρωςθσ των 
αποφάςεων τθσ ΑΕΥΥ.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν, εκ 
του νόμου, τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με 
προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και 
θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε 
(15) θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό 
αποφανκεί διαφορετικά.  

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 

                                                           
53

  Άρκρο 372 παρ. 1 Ρ. 4412/2016 
54

  Βλ. τισ μεταβατικζσ διατάξεισ των άρκρων 140 παρ. 3 και 142 παρ. 1 β) Ρ. 4782/2021 ωσ προσ τθν ζναρξθ εφαρμογισ των 
νζων ειδικϊν δικονομικϊν διατάξεων του άρκρου 138 ν. 4782/2021, με το οποίο επζρχονται ςθμαντικζσ αλλαγζσ ςτισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ περί δικαςτικισ προςταςίασ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 . 
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οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ τθσ ωσ άνω Επιτροπισ, 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.  

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ 
υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του 
δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 
εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 , β) 
αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ 
και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για 
τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ 
κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από 
οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν, 
ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ 
του περιβάλλοντοσ. 
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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. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ, ι του τμιματοσ αυτισ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα δικαιϊματα προαίρεςθσ  και θ οποία 
κατατίκεται μζχρι και τθν  υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να 
γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παρ. 12 του άρκρου 72 του 
ν. 4412/2016 ςτοιχεία, πλθν αυτοφ τθσ περ. θ (βλ. τθν παράγραφο 2.1.5. τθσ παροφςασ), και, επιπλζον, τον 
τίτλο και τον αρικμό τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, εφόςον ο τελευταίοσ είναι γνωςτόσ. Ψο περιεχόμενό τθσ είναι 
ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον εξιντα (60) θμζρεσ από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ χρονικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ. 

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.  

Χε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ 
τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ/Σι εγγφθςθ/εισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται/ονται ςτο ςφνολό του/σ μετά από τθν ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Χε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι 
υπάρχει εκπρόκεςμθ παροχι, θ επιςτροφι των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ γίνεται μετά από τθν 
αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου.  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Ξατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Ξϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Ξατά 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 Υαράρτθμα X του 
Υροςαρτιματοσ 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. 

  
4.3.2. Σ ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι:  

α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά 
και ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε 
κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, 
οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων 
επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και 

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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υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ 
υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε 
τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ 
αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι 
προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ55 .  

Σι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Χτο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται 
ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του.  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Σ 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. Ξατά 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 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.56. Χε 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 του τμιματοσ/ των τμθμάτων 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.  

Τταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί 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 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 
γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ  

Χε κάκε περίπτωςθ, πριν τθν τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ, απαιτείται θ προθγοφμενθ ςφμφωνθ γνϊμθ τθσ 
ΕΩΔ ΕΥ ΥΞΠ. 

Πετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ λόγουσ 
τθσ παραγράφου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α), θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον/τουσ 
επόμενο/ουσ, κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει-ουν ςτθν παροφςα διαδικαςία 
ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτζλεςτο 
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει 

                                                           
55

 Υρβλ άρκρο 24 του ν. 4412/2016 
56

 Υρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 
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τθν προςφορά που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ριτρα υποκατάςταςθσ)57. Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται, εφόςον 
εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι 
τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ. Αν αυτόσ δεν δεχκεί τθν 
πρόταςθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον επόμενο υποψιφιο κατά ςειρά 
κατάταξθσ, ακολουκϊντασ κατά τα λοιπά τθν ίδια διαδικαςία. 

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 Χυνκικεσ και τθν Σδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΧΟΕΕ. 

δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα 
αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, 

ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία 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 υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ 
όρουσ αυτισ ι εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, 
υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο οποίοσ κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται 
ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 

ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν δζςμευςθ 
ακεραιότθτασ τθσ παρ. 4.3.2. τθσ παροφςασ, ωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα 
ςχζδιο ςφμβαςθσ. 

 

 

 

 

                                                           
57

 Υρβλ. άρκρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016. Υρβλ. επίςθσ, Ξατευκυντιρια Σδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο 
«Ψροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Ξεφάλαιο ΛΛΛ.Δ. ςθμείο Λ, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΠΩΨΣΨΒ-ΗΓΗ).    
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ 

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί τμθματικά.  

Υιο αναλυτικά, μετά τθν παραλαβι του κάκε παραδοτζου, όπωσ αυτά παρουςιάηονται ςτο Υαράρτθμα Λ 
τθσ παροφςασ, από τθν αρμόδια Επιτροπι και τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου παραλαβισ, κα 
πραγματοποιείται θ πλθρωμι, ςφμφωνα με το κόςτοσ που ζχει προςφερκεί από τον ανάδοχο για το κάκε 
παραδοτζο. 
Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/201658, κακϊσ 
και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Υ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Λδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Ξράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Ωπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Χυμβάςεων59  

β) Ξράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΣΥΧ ΕΧΘΔΘΧ, θ οποία υπολογίηεται επί 
τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΥΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Ψο ποςό αυτό 
παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό του 
Ωπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/201660. 

γ) Ξράτθςθ 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 Υροδικαςτικϊν 
Υροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)61 . 

Πε κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ επί του κακαροφ ποςοφ.  

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Σ ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν:   

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν 
ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) εφόςον δεν παράςχει τισ υπθρεςίεσ ι δεν υποβάλει τα παραδοτζα ι δεν προβεί ςτθν αντικατάςταςι 
τουσ μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με τα όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 217 περί διάρκειασ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ και τθν παράγραφο 6..2 τθσ 
παροφςασ, με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ παραγράφου. 
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 Άρκρο 200 παρ.  5 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 102 του ν. 4782/2021.  
59

 Άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011. 
60

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

61
  Υρβλ Ωπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Ξακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ 

παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν Υροςφυγϊν (Α.Ε.Υ.Υ.), κακϊσ 
και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”. 
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Χτθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από τθ ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ 
(γ), θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του 
άρκρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ 
οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε προκεςμία θ οποία δεν μπορεί να 
είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω όχλθςθσ. Αν θ προκεςμία, 
που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ 
μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ. 

Σ ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Χτον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ:  

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

Επιπλζον, ςε βάροσ του αναδόχου μπορεί να επιβλθκεί και προςωρινόσ αποκλειςμόσ του από το ςφνολο 
των ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016, 
κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ 
ςυμβάςεισ  

 

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 αρχι.  
 

Σι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων προκεςμιϊν 
τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΥΑ των 
υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΥΑ επί τθσ ςυμβατικισ 
αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ επιβαλλόμενεσ 
για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ 
παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν 
προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ, 

Ψο ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.  
 
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 
 

5.3 Διοικηηικέρ πποζθςγέρ καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζηρ ηων ζςμβάζεων 

Σ ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Ξιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Ξυρϊςεισ), 6.2. (Διάρκεια ςφμβαςθσ), 6.4. (Απόρριψθ 
παραδοτζων – 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 
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προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221   
ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ 
ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Ξατά 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 διαθοπών 

Ξάκε 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 Υεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/201662. Υριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 
4412/2016 και τθν παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε 
από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον 
ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ 
διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 
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   Άρκρο 205Α του ν. 4412/2016 
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6. ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Χφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν  
Επιτροπι Υαρακολοφκθςθσ και Υαραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ 
του άρκρου 221 του Ρ. 4412/2016, θ οποία και κα ειςθγείται  ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο 
Εκτελεςτικι Επιτροπι για 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.  

6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ 
επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Πε τθν ίδια απόφαςθ δφνανται να ορίηονται και 
άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ 
οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Χε αυτι τθν 
περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Ψα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Πε ειςιγθςθ του 
επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ 
τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ 

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Χφμβαςθσ ορίηεται ςε δϊδεκα (12) μινεσ από τθν θμερομθνία του χρόνου ζναρξθσ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και λιγει με τθν υποβολι του τελευταίου παραδοτζου ςτον χρόνο που ορίηεται 
ςτο ςυμφωνθτικό.  

Για τα επιμζρουσ ςτάδια παροχισ υπθρεςιϊν ι υποβολισ των παραδοτζων ορίηονται τμθματικζσ 
/ενδιάμεςεσ προκεςμίεσ  ωσ εξισ:  

- Ρ.1. Σχεδιαςμόσ ενιαίου δθμιουργικοφ εκςτρατείασ ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ για τθ 

χωριςτι ςυλλογισ βιοαποβλιτων τθσ Υ.Ξ.Π. (ςχεδιαςμόσ ταυτότθτασ εκςτρατείασ, μακζτεσ για: 

λογότυπα, μθνφματα, banners, αφίςεσ, αυτοκόλλθτα κάδων, Α/Φ) 

Χε χρονικό διάςτθμα εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει το 

προτεινόμενο Χχζδιο ενιαίου δθμιουργικοφ Εκςτρατείασ Ευαιςκθτοποίθςθσ και Ενθμζρωςθσ, ςε ζντυπθ (2 

αντίγραφα) και θλεκτρονικι μορφι (2 αντίγραφα).  Ψο τελικό Χχζδιο κα οριςτικοποιθκεί ςε ςυνεργαςία με 

τθν Ανακζτουςα Αρχι. Χε περίπτωςθ αναδιαμόρφωςθσ του Χχεδίου, το τελικό Χχζδιο κα εγκρικεί μετά 

από ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Επίβλεψθσ – Υαραλαβισ του ζργου. Θ υποβολι του τελικοφ 

Χχεδίου ενιαίου δθμιουργικοφ Εκςτρατείασ Ευαιςκθτοποίθςθσ και Ενθμζρωςθσ κα πρζπει να γίνει από τον 

ανάδοχο το αργότερο τρείσ (3) μινεσ από τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ ςε ζντυπθ (2 αντίγραφα) και 

θλεκτρονικι μορφι (2 αντίγραφα). 

- Ρ.2. Ραραγωγι ενθμερωτικοφ υλικοφ (ζντυπα και αφίςεσ) για το κοινό  

- Ρ.3. Εκτυπϊςεισ επιςτολϊν δθμάρχου/αντιδθμάρχου προσ τουσ πολίτεσ. 

- Ρ.4. Δράςεισ ψθφιακισ καμπάνιασ ςε θλεκτρονικά ΜΜΕ για το κοινό  

- Ρ.5. Ραραγωγι και προβολι ενθμερωτικοφ βίντεο για το κοινό  

Εντόσ εννζα (9) μθνϊν μετά τθν ζγκριςθ του τελικοφ Χχεδίου ενιαίου δθμιουργικοφ Εκςτρατείασ 
Ευαιςκθτοποίθςθσ και Ενθμζρωςθσ. 

6.2.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου που υποβάλλεται 
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πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 
υπαιτιότθτα του αναδόχου63. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ 
αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν 
ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ64  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, ςφμφωνα με το 
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 

6.3  Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

6.3.1 Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 και τθν περ. δ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 
4412/2016, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο Υαράρτθμα I τθσ παροφςασ.  

6.3.2 Ξατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 
ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και  εκπρόςωποσ του αναδόχου. Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ 
διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον 
καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε 
ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι 
παραδοτζων, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 4. Ψα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ 
παραλαβζσ.  

6.3.3 Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι 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 παραδοτζων 
και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.  

6.3.4 Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:  

α) Χτθν 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 παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ 
προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Πετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ 
υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων τθσ 
ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν 
απόφαςθ.  

β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ 
των οριηομζνων ςτο άρκρο 220.  

6.3.5 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ 
του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ 
παραγράφου 2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, 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 τθσ παραγράφου 6.3.1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ 
διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Σι 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων 
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Σποιαδιποτε 
ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

                                                           
63

 Θ ωσ άνω περίπτωςθ φαίνεται να αφορά παράταςθ χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, άλλωσ 
τυχόν παράταςθ -τροποποίθςθ υπόκειται ςτισ προχποκζςεισ και τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016. 

64
 Υρβλ. άρκρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 
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6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ 

Χε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και 
παραδοτζων με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 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 
ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 
5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

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 διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

   
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ  

ΣΟΤ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑΚΟΤ ΤΝΔΕΜΟΤ  

(ΥΟΔΑ) ΚΕΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 

 

 

 

ΜΙΦΑΛΗ ΓΕΡΑΝΗ 

ΠΡΟΕΔΡΟ Δ.. ΔΗΜΟΤ ΠΤΛΑΙΑ-ΦΟΡΣΙΑΣΗ 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ 

 

ΜΕΟΣ Α - ΡΕΙΓΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Πε τθν υπ’ αρ. πρωτ. 3209/17-06-2020 απόφαςθ του Υεριφερειάρχθ Ξεντρικισ Πακεδονίασ, εντάχκθκε θ 
πράξθ «Διαχείριςθ Βιοαποβλιτων Υεριφζρειασ Ξεντρικισ Πακεδονίασ» ςτο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα 
«Ωποδομζσ Πεταφορϊν, Υεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-2020» (κωδικόσ MIS 504942).  

Θ δθμοπρατοφμενθ υπθρεςία με τίτλο «Εργαςίεσ για τθ δθμιουργία ενιαίασ καμπάνιασ ενθμζρωςθσ και 
ευαιςκθτοποίθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ του δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων ςτθν 
Ρ.Κ.Μ.» αποτελεί υποζργο τθσ ανωτζρω πράξθσ. 

 

ΕΛΧΑΓΩΓΘ 

Σι Διμοι μζςω προγραμματικισ με τθν ΥΕΔ ανάκεςαν ςτον Φο.Δ.Χ.Α. Ξεντρικισ Πακεδονίασ (Ξ.Π.) τθν 

υποβολι πρόταςθσ για τθ χρθματοδότθςθ τθσ πράξθσ με τίτλο: «Υρομικεια Εξοπλιςμοφ Χυλλογισ 

Βιοαποβλιτων ςτουσ Διμουσ τθσ Υεριφζρειασ Ξεντρικισ Πακεδονίασ». 

 

Χτθν προτεινόμενθ πράξθ περιλαμβάνονται, μεταξφ άλλων: 

 H προμικεια εξοπλιςμοφ για τθν ανάπτυξθ δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων (καφζ κάδοι) 

ςε 37 Διμουσ τθσ Υεριφζρειασ Ξεντρικισ Πακεδονίασ 

 Θ προμικεια εξοπλιςμοφ (κλαδοτεμαχιςτζσ) για τθν επί τόπου προεπεξεργαςία πράςινων αποβλιτων 

ςτουσ 37 Διμουσ τθσ Υεριφζρειασ Ξεντρικισ Πακεδονίασ 

 Θ προμικεια απορριμματοφόρων οχθμάτων ςυλλογισ για τθν κάλυψθ των αναγκϊν αποκομιδισ των 

ςυλλεγόμενων βιοαποβλιτων από το δίκτυο χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων ςτουσ 37 Διμουσ τθσ 

Υ.Ξ.Π. 

 Χφμβουλοσ υποςτιριξθσ για τθν οργάνωςθ και λειτουργία του ςυςτιματοσ χωριςτισ ςυλλογισ 

βιοαποβλιτων Υεριφζρειασ Ξεντρικισ Πακεδονίασ. 

 

ΧΞΣΥΛΠΣΨΘΨΑ  

Ξφριοσ ςκοπόσ τθσ υπθρεςίασ είναι θ υποςτιριξθ του Φο.Δ.Χ.Α ΞΠ και κατά ςυνζπεια και των 

ωφελοφμενων Διμων κατά τθ φάςθ οργάνωςθσ και αρχικισ ζναρξθσ του προγράμματοσ τθσ διαλογισ 

ςτθν πθγι των προδιαλεγμζνων βιοαποβλιτων ςτο ςφνολο των ωφελοφμενων από τθν πράξθ, Διμων τθσ 

Ξεντρικισ Πακεδονίασ, ςε εφαρμογι του Ρ. 4042/13-12-2012, του Εκνικοφ Χχεδίου Διαχείριςθσ 

Αποβλιτων (ΕΧΔΑ) και του ΥΕΧΔΑ Ξεντρικισ Πακεδονίασ. 

Θ υλοποίθςθ του ςυςτιματοσ διαλογισ ςτθν πθγι των βιοαποβλιτων κα αποφζρει ςθμαντικά οφζλθ 
ςτουσ εξυπθρετοφμενουσ Διμουσ όπωσ: 

 Ψθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων για τθν εκτροπι από διάκεςθ ςε χϊρο ταφισ του 
βιοαποδομιςιμου κλάςματοσ των αςτικϊν αποβλιτων, ςφμφωνα με τουσ ςτόχουσ τθσ οδθγίασ 
99/31/ΕΞ, όπωσ ενςωματϊκθκε με. ΞΩΑ Θ.Υ.29407/3508 (ΦΕΞ Β 1572/16.12.2002). 

 Ψθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων για τθν κακιζρωςθ χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων, που 
προβλζπεται ςτθν Σδθγία 2008/98/ΕΕ όπωσ ενςωματϊκθκε με το Ρ.4042/2012, όπωσ ιςχφει, το 
ΕΧΔΑ (ΥΩΧ 49/15.12.2015), το ΕΧΔΑ 2020-2030 (ΥΩΧ 39/31.8.2020 ΦΕΞ Α 185/29.9.2020)  και τον 
ΥΕΧΔΑ ΞΠ (ΞΩΑ Αρικμ. οικ. 58971/15144/6-12-2016 – ΦΕΞ Β 4010/14.12.2016). 

 Ψθν αξιοποίθςθ των πρϊτων υλϊν που βρίςκονται ςτα αςτικά ςτερεά απόβλθτα για παραγωγι 
κατάλλθλου εδαφοβελτιωτικοφ υλικοφ (compost). 

 Ψθν ελαχιςτοποίθςθ του κόςτουσ διαχείριςθσ των ΑΧΑ του Διμου ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ τθσ 
ΞΩΑ ΩΥΕΡ/ΔΔΑΥΥ/31606/930 (ΩΥΕΡ/ΔΔΑΥΥ/31606/930). 
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ΑΡΨΛΞΕΛΠΕΡΣ 

Χτο πλαίςιο ανάπτυξθσ ενόσ ενιαίου δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων ςτθν Υεριφζρεια 

Ξεντρικισ Πακεδονίασ (Υ.Ξ.Π.) κρίνεται κακοριςτικι θ οργάνωςθ του εγχειριματοσ επί κοινισ βάςθσ για 

το ςφνολο των Διμων με χαρακτθριςτικά ενιαίασ και ςυμπαγοφσ κακοδιγθςθσ για τθν αποτελεςματικι 

και αποδοτικι ζκβαςι του αναφορικά με τισ δράςεισ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ του κοινοφ.  

Θ προετοιμαςία τθσ εφαρμογισ του προγράμματοσ διαλογισ ςτθν πθγι απαιτεί τθν απαραίτθτθ 

ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν για τθν προςαρμογι ςτα νζα δεδομζνα που απαιτοφνται 

από το ςφςτθμα χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων. 

Σ βαςικόσ ςτόχοσ τθσ καμπάνιασ ευαιςκθτοποίθςθσ είναι θ ενθμζρωςθ των κατοίκων και των 

επιχειριςεων για το πρόγραμμα χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων και θ ευαιςκθτοποίθςι τουσ για τθν 

ενεργι ςυμμετοχι τουσ. Επίςθσ, θ ςταδιακι αφξθςθ του βακμοφ διαλογισ ςτθν πθγι και θ αφξθςθ του 

ποςοςτοφ ςυμμετοχισ αποτελοφν ζνα εξίςου ςθμαντικό ςτόχο που κα πρζπει να επιτευχκεί. 

Θ δυςκολία τθσ εν λόγω εκςτρατείασ ζγκειται ςτο γεγονόσ ότι απαιτεί λεπτομερι ενθμζρωςθ του κοινοφ 

που κα ςυμμετζχει ςτισ δράςεισ διαλογισ και τθν εξοικείωςθ του με νζεσ ζννοιεσ και πρακτικζσ. Σι 

ειδικότεροι ςτόχοι τθσ εκςτρατείασ, πάνω ςτουσ οποίουσ κα πρζπει να αναπτυχκοφν οι δράςεισ 

επικοινωνίασ, είναι οι εξισ: 

- Θ αναλυτικι ενθμζρωςθ των πολιτϊν για τθν ζννοια των βιοαποβλιτων  

- Θ άμεςθ, ζγκυρθ και τεκμθριωμζνθ πλθροφόρθςθ των πολιτϊν για τισ διαδικαςίεσ διαλογισ 

ςτθν πθγι και τον τρόπο ςυμμετοχισ τουσ. 

- Θ προετοιμαςία των πολιτϊν για τθ ςυμμετοχι τουσ. 

- Θ ευαιςκθτοποίθςθ τθσ κοινισ γνϊμθσ για τα οφζλθ των νζων δράςεων/προγραμμάτων. 

- Θ επίτευξθ δθμοςιότθτασ του προγράμματοσ χωριςτισ ςυλλογισ. 

- Θ πλθροφόρθςθ και εκπαίδευςθ των εμπλεκόμενων φορζων του Διμου. 

Χτο πλαίςιο αυτό, θ ςυμβολι του Χυμβοφλου περιλαμβάνει εργαςίεσ για τθ δθμιουργία ενιαίασ καμπάνιασ 

ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ του δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ 

βιοαποβλιτων ςτθν Υ.Ξ.Π. 

Για τισ νζεσ δράςεισ που προβλζπεται να εφαρμοςτοφν ςε κάκε Διμο (χωριςτι ςυλλογι των 

βιοαποβλιτων) προτείνεται θ οργάνωςθ και υλοποίθςθ ενόσ ολοκλθρωμζνου προγράμματοσ 

ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ, με ςτόχο τθ λεπτομερι ενθμζρωςθ του κοινοφ που κα ςυμμετζχει 

ςτισ δράςεισ χωριςτισ ςυλλογισ, τθν εξοικείωςθ του με νζεσ ζννοιεσ και πρακτικζσ, τθν κακοδιγθςθ και 

τθν ενκάρρυνςθ για ςυμμετοχι. 

 

Για τθ βζλτιςτθ οργάνωςθ των δράςεων επικοινωνίασ, θ εκςτρατεία ενθμζρωςθσ – ευαιςκθτοποίθςθσ 

περιλαμβάνει τισ εξισ δράςεισ: 

 

 ΕΡΧΩΠΆΨΩΧΘ ΥΟΘΦΣΦΣΦΛΪΡ ΧΨΘΡ ΩΦΛΧΨΆΠΕΡΘ ΛΧΨΣΧΕΟΜΔΑ ΨΣΩ ΔΙΠΣΩ 

Χτθν ιςτοςελίδα κάκε Διμου κα πρζπει να δθμιουργθκεί και να τοποκετθκεί ειδικό banner που κα 

παραπζμπει ςε πλθροφορίεσ για το νζα ςφςτθμα χωριςτισ ςυλλογισ. Ζτςι, κα δίνεται θ ευκαιρία 

ςτουσ δθμότεσ και κατοίκουσ που επιςκζπτονται τθν ιςτοςελίδα του Διμου τουσ, να ενθμερωκοφν 

για τθ διαλογι ςτθν πθγι και για τισ ενζργειεσ που προβλζπονται ςτθν περιοχι τουσ. 

To banner κα αποτελεί τμιμα του κεντρικοφ μθνφματοσ τθσ εκςτρατείασ ευαιςκθτοποίθςθσ. 

 

 ΖΡΨΩΥΣ ΕΡΘΠΕΦΩΨΛΞΤ ΦΩΟΟΆΔΛΣ 

Κα πρζπει να δθμιουργθκεί κατάλλθλο ενθμερωτικό ζντυπο με ςκοπό τθν πλθροφόρθςθ των 

πολιτϊν κάκε Διμου για τισ δράςεισ χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων και τθν ενεργοποίθςι τουσ 

για ςυμμετοχι. Ψα ελάχιςτα περιεχόμενα του εντφπου κα είναι τα εξισ: 
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- Διαδικαςία διαλογισ ςτθν πθγι. 

- Είδθ υλικϊν που επιτρζπονται ςτουσ ειδικοφσ κάδουσ  

- Χτοιχεία επικοινωνίασ του Διμου. 

- Ψθ ςυγχρθματοδότθςθ του ζργου. 

Ψο ζντυπο κα αποτελεί τμιμα του κεντρικοφ μθνφματοσ τθσ εκςτρατείασ ευαιςκθτοποίθςθσ. 

 

 ΕΡΘΠΕΦΩΨΛΞΙ ΑΦΜΧΑ – ΥΤΧΨΕΦ 

Κα πρζπει να δθμιουργθκεί αφίςα για τθν ενθμζρωςθ του προγράμματοσ χωριςτισ ςυλλογισ. Θ 

αφίςα είναι ζνα χριςιμο μζςο για τθν προβολι των δράςεων του ςυςτιματοσ ςε διάφορα ςθμεία 

του κάκε Διμου. Ππορεί να χρθςιμοποιθκεί με διάφορουσ τρόπουσ, είτε εντόσ του Δθμαρχείου, 

των δθμόςιων υπθρεςιϊν τθσ περιοχισ, ακλθτικά κζντρα, ςχολεία κ.α. 

Χε ότι αφορά ςτο περιεχόμενο τθσ αφίςασ, προτείνεται να περιλαμβάνει το κεντρικό μινυμα τθσ 

εκςτρατείασ ενθμζρωςθσ, ενϊ παράλλθλα να προκαλεί το ενδιαφζρον το κοινοφ. 

Θ αφίςα κα αποτελεί τμιμα του κεντρικοφ μθνφματοσ τθσ εκςτρατείασ ευαιςκθτοποίθςθσ. 

 

 ΕΥΛΧΨΣΟΙ ΔΘΠΆΦΧΣΩ/ΑΡΨΛΔΘΠΆΦΧΣΩ 

H διανομι του ζντυπου ενθμερωτικοφ φυλλαδίου κα πρζπει να ςυνδυαςτεί με ςχετικι επιςτολι 

του Δθμάρχου ι Αντιδθμάρχου, με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ και τθν ενκάρρυνςθ των πολιτϊν για 

ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα. Πε τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται μία άμεςθ και «προςωπικι» 

προςζγγιςθ των πολιτϊν από εκπροςϊπουσ τθσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, θ οποία προκαλεί ςτουσ 

πολίτεσ το αίςκθμα τθσ ςυνυπευκυνότθτασ για βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτθν περιοχι τουσ. 

Επίςθσ, ςτόχοσ τθσ επιςτολισ είναι θ πλθροφόρθςθ για πολφ ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ ι ενζργειεσ 

του Διμου, που δεν περιζχονται ςτο ενθμερωτικό ζντυπο φυλλάδιο. Ενδεικτικά, αναφζρονται: 

• Θ ακριβισ θμερομθνία διανομισ των κάδων και ζναρξθ τθσ αποκομιδισ. 

• Σ τρόποσ διανομισ των κάδων (ϊρεσ διανομισ κλπ). 

• Ψο πρόγραμμα αποκομιδισ. 

• Σι προγραμματιςμζνεσ εκδθλϊςεισ ενθμζρωςθσ των κατοίκων. 

 

 ΔΕΟΨΜΑ ΨΪΥΣΩ 

Κα ςυντάςςονται δελτία τφπου με ςκοπό τθν ενθμζρωςθ των τοπικϊν ΠΠΕ (τοπικζσ εφθμερίδεσ, 

ιςτοςελίδεσ) και κατϋ επζκταςθ των πολιτϊν. Ψα δελτία κα περιζχουν πλθροφορίεσ από τθν ζναρξθ 

των δράςεων χωριςτισ ςυλλογισ, τθ ςταδιακι εξζλιξι τουσ κακϊσ και τα αναμενόμενα 

αποτελζςματα. 

 

 ΥΦΣΩΚΘΧΘ ΧΕ ΠΕΧΑ ΞΣΛΡΩΡΛΞΘΧ ΔΛΞΨΩΩΧΘΧ 

Θ παραπάνω τακτικι ενθμζρωςθ κα πρζπει να προωκείται παράλλθλα ςτα μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ υπό τθ μορφι διαφιμιςθσ. Θ χριςθ των μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ, (π.χ. facebook, 

instagram) είναι επιβεβλθμζνθ για τθν ευρεία διάδοςθ πρωτοβουλιϊν, ειδικά ςτουσ νζουσ ςε 

θλικία πολίτεσ. Θ διάδοςθ τθσ πλθροφορίασ από χριςτθ ςε χριςτθ κακιςτά τθν ενθμζρωςθ 

γριγορθ, άμεςθ και αποτελεςματικι. 

 

 ΥΑΦΑΓΩΓΘ ΒΛΡΨΕΣ 

Κα δθμιουργθκεί βίντεο, ςε δφο εκδόςεισ – μια μεγαλφτερθσ διάρκειασ και μία μικρότερθσ 

διάρκειασ, με ςκοπό τθν ευρφτερθ ενθμζρωςθ και τθν ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ για τισ 

δράςεισ χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων και τθν ενεργοποίθςι τουσ για ςυμμετοχι. Ψα βίντεο  

κα προβλθκοφν ςε πλατφόρμεσ βιντεοδιανομισ, ςτθν ιςτοςελίδα του ΦΣΔΧΑ και των Διμων, ςε 

εκδθλϊςεισ που κα πραγματοποιθκοφν, κ.α.  
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Για τθ ςυντονιςμζνθ υλοποίθςθ του προγράμματοσ διαλογισ ςτθν πθγι των βιοαποβλιτων ςτο ςφνολο 

των εξυπθρετοφμενων Διμων τθσ Υ.Ξ.Π. ο Σφμβουλοσ κα ςχεδιάςει ενιαία εκςτρατεία 

ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν που κα περιλαμβάνει: ςχεδιαςμό ταυτότθτασ εκςτρατείασ (μακζτεσ για: 

λογότυπα, μθνφματα, banners, αφίςεσ, ετικζτεσ κάδων, Α/Φ), ενθμερωτικό ζντυπο, ενθμερωτικό βίντεο, 

αναλυτικζσ οδθγίεσ για διμουσ, δθμιουργία κειμζνων για ΠΠΕ και μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ ϊςτε να 

διατεκοφν ςτουσ Διμουσ για περαιτζρω διάχυςθ. 

 

Χε ςυνδυαςμό με όςα αναφζρκθκαν παραπάνω κα απαιτθκεί θ υλοποίθςθ των ακόλουκων δράςεων από 

τον Χφμβουλο: 

 Ανάπτυξθ ενιαίου δθμιουργικοφ ενθμερωτικοφ υλικοφ για τουσ Διμουσ τθσ Υ.Ξ.Π. που κα 

περιλαμβάνει ςχεδιαςμό ταυτότθτασ εκςτρατείασ, λογότυπου, αφίςασ, μακζτα για ετικζτα κάδων 

και Α/Φ, banner. 

 Ανάπτυξθ ςχεδίου υλοποίθςθσ δράςεων ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ. Χε όλα τα ςτάδια 

εφαρμογισ του προγράμματοσ χωριςτισ ςυλλογισ 

 Ανάπτυξθ ενθμερωτικοφ υλικοφ για το νζο πρόγραμμα χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων που κα 

απευκφνεται ςτουσ δθμότεσ. 

 Χφνταξθ και εκτφπωςθ επιςτολισ του Δθμάρχου ι/και του Αντιδθμάρχου, με ςκοπό τθν 

ενθμζρωςθ και τθν ενκάρρυνςθ των πολιτϊν για ςυμμετοχι ςτο πρόγραμμα. 

 Ανάπτυξθ κειμζνων για χριςθ ςε δελτία τφπου, ιςτοςελίδεσ και εν γζνει ςτα Π.Π.Ε. ςτο πλαίςιο 

τθσ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν. 

 Χχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ ψθφιακισ καμπάνιασ ςε μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ (facebook, κ.α.) 

 Υαραγωγι και προβολι ενθμερωτικοφ βίντεο. 

 

Ψα παραδοτζα που κα προκφψουν από τισ παραπάνω δράςεισ περιλαμβάνουν: 

 

Ρ.1. Σχεδιαςμόσ ενιαίου δθμιουργικοφ εκςτρατείασ ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ για τθ χωριςτι 

ςυλλογισ βιοαποβλιτων τθσ Υ.Ξ.Π. (ςχεδιαςμόσ ταυτότθτασ εκςτρατείασ, μακζτεσ για: λογότυπα, 

μθνφματα, banners, αφίςεσ, αυτοκόλλθτα κάδων, Α/Φ) και ειδικότερα κα περιλαμβάνει τα εξισ: 

 Υ.1.1 Οογότυπο εκςτρατείασ 

 Υ.1.2. Πινυμα εκςτρατείασ 

 Υ.1.3 Δθμιουργικό εντφπων (ελλθνικά και αγγλικι ζκδοςθ) 

 Υ.1.4. Δθμιουργικό αφίςασ 

 Υ.1.5. Δθμιουργικό banner 

 Υ.1.6 Εμπλουτιςμόσ banner ιςτοςελίδασ με ενθμερωτικό υλικό 

 Υ.1.7 Δθμιουργικό για ψθφιακι προβολι 

 Υ.1.8 Δθμιουργικό για δελτία τφπου και newsletter 

 Υ.1.9 Πακζτα για ετικζτα πολυχρωμίασ κάδων 

 Υ.1.10 Πακζτα για απορριμματοφόρα 

 Υ.1.11 Επεξεργαςία οδθγοφ και λοιπϊν πλθροφοριακϊν εντφπων. 

Χε χρονικό διάςτθμα εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει το 

προτεινόμενο Σχζδιο ενιαίου δθμιουργικοφ Εκςτρατείασ Ευαιςκθτοποίθςθσ και Ενθμζρωςθσ, ςε 
ζντυπθ (2 αντίγραφα) και θλεκτρονικι μορφι (2 αντίγραφα).  Ψο τελικό Σχζδιο κα οριςτικοποιθκεί ςε 
ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα Αρχι. Χε περίπτωςθ αναδιαμόρφωςθσ του Χχεδίου, το τελικό Χχζδιο 
κα εγκρικεί μετά από ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Επίβλεψθσ – Υαραλαβισ του ζργου. Θ 

υποβολι του τελικοφ Σχεδίου ενιαίου δθμιουργικοφ Εκςτρατείασ Ευαιςκθτοποίθςθσ και 
Ενθμζρωςθσ κα πρζπει να γίνει από τον ανάδοχο το αργότερο τρείσ (3) μινεσ από τθν ζναρξθ τθσ 
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ςφμβαςθσ ςε ζντυπθ (2 αντίγραφα) και θλεκτρονικι μορφι (2 αντίγραφα) 

Ρερίοδοσ Δράςθσ : 0 – 3 μινεσ 

 

Ρ.2. Ραραγωγι ενθμερωτικοφ υλικοφ (ζντυπα και αφίςεσ) για το κοινό και ςυγκεκριμζνα: 

 Υ.2.1. Φυλλάδιο 4ςελιδο, 4χρωμθ εκτφπωςθ, διαςτάςεων: 15x27cm, (ανοιχτό: διαςτάςεων 

30x27cm), 140gr τφπου γραφισ - 180.000 τεμάχια 

 Υ.2.2. Αφίςα Α2, 1 όψθ, 4χρωμθ εκτφπωςθ, 170γρ χαρτί velvet - 1.850 τεμάχια 

Ρερίοδοσ Δράςθσ : 0 – 9 μινεσ μετά τθν ζγκριςθ του τελικοφ Σχεδίου ενιαίου δθμιουργικοφ 

Εκςτρατείασ Ευαιςκθτοποίθςθσ και Ενθμζρωςθσ 

 

Ρ.3. Εκτυπϊςεισ επιςτολϊν δθμάρχου/αντιδθμάρχου προσ τουσ πολίτεσ. 

Απλι εκτφπωςθ Α4, αςπρόμαυρθ -  180.000 τεμάχια 

Ρερίοδοσ Δράςθσ : 0 – 9 μινεσ μετά τθν ζγκριςθ του τελικοφ Σχεδίου ενιαίου δθμιουργικοφ 

Εκςτρατείασ Ευαιςκθτοποίθςθσ και Ενθμζρωςθσ 

 

Ρ.4. Δράςεισ ψθφιακισ καμπάνιασ ςε θλεκτρονικά ΜΜΕ για το κοινό και ςυγκεκριμζνα: 

 Υ.4.1 Δθμιουργία ενθμερωτικϊν κειμζνων για ΠΠΕ – τρία (3) κείμενα 

 Υ.4.2 Ωποςτιριξθ ςτθν υλοποίθςθ δράςεων ψθφιακισ καμπάνιασ ςε μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ για 37 Διμουσ τθσ Υεριφζρειασ Ξεντρικισ Πακεδονίασ, που κα περιλαμβάνει 

αναλυτικζσ οδθγίεσ προσ τουσ διμουσ με προτεινόμενο ςχζδιο δθμοςίευςθσ κειμζνων ςτα 

μζςα κοινωνικισ δικτφωςθσ, ϊςτε να διατεκοφν από τουσ Διμουσ για περαιτζρω διάχυςθ 

Ρερίοδοσ Δράςθσ : 0 – 9 μινεσ μετά τθν ζγκριςθ του τελικοφ Σχεδίου ενιαίου δθμιουργικοφ 

Εκςτρατείασ Ευαιςκθτοποίθςθσ και Ενθμζρωςθσ 

 

Ρ.5. Ραραγωγι και προβολι ενθμερωτικοφ βίντεο για το κοινό και ςυγκεκριμζνα: 

 Υ.5.1 Υαραγωγι βίντεο δφο εκδόςεων που κα περιλαμβάνει Video λιψεισ από τισ 
παρεμβάςεισ και τισ δράςεισ του Ζργου. Ψο υλικό κα είναι ςε HD ανάλυςθ και κα 
χρθςιμοποιθκεί ωσ υλικό παρουςίαςθσ (παρουςιάςεισ, video clip) και για τουσ προωκθτικοφσ 
ςκοποφσ του Ζργου.  

Ψο παραδοτζο κα δοκεί ςε dvd (αµοντάριςτο), αλλά και ςε µονταριςµζνο υλικό (video clip). Ψα 
2 βίντεο κα είναι διάρκειασ ζωσ 3 και 5 λεπτϊν αντίςτοιχα, µε ςενάριο, εκφϊνθςθ και μουςικι 
ελεφκερθ δικαιωμάτων.  

Ψα 2 ενθμερωτικά βίντεο  κα αναπαραχκοφν ςε 50 αντίγραφα (dvd), µε τυπωμζνθ ροηζτα και 
hard cover.    

Ψα επεξεργαςμζνο βίντεο (μετά από μοντάη) διάρκειασ 3και 5 λεπτϊν αντίςτοιχα, κα είναι  
υψθλισ ανάλυςθσ, full high definition 1920 x 1080 p (προαιρετικι αλλά επικυμθτι θ ultra 
υψθλι ανάλυςθ 4Ξ), ςε αρχεία avi και mp4, ςε αναλογία 16:9, ςε μορφι optimized για χριςθ 
ςε social media, με μουςικι επζνδυςθ (royalty free) όπου απαιτείται και με ςιμα ιχου stereo. 

 Υ.5.2 Ωποςτιριξθ ςτθν υλοποίθςθ δράςεων ψθφιακισ καμπάνιασ ςε μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ για 37 Διμουσ τθσ Υεριφζρειασ Ξεντρικισ Πακεδονίασ, που κα περιλαμβάνει 

αναλυτικζσ οδθγίεσ προσ τουσ διμουσ με προτεινόμενο ςχζδιο προβολισ ςτα μζςα κοινωνικισ 

δικτφωςθσ των παραγόμενων βίντεο, ϊςτε να διατεκοφν από τουσ Διμουσ για περαιτζρω 

διάχυςθ  

Ρερίοδοσ Δράςθσ : 0 – 9 μινεσ μετά τθν ζγκριςθ του τελικοφ Σχεδίου ενιαίου δθμιουργικοφ 

Εκςτρατείασ Ευαιςκθτοποίθςθσ και Ενθμζρωςθσ 
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Σι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Ξοινοφ Οεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV):  

79340000-9: Ωπθρεςίεσ διαφιμιςθσ και μάρκετινγκ και ςυμπλθρωματικά 90713000-8 (Ωπθρεςίεσ παροχισ 
ςυμβουλϊν για περιβαλλοντικά ηθτιματα) 

Θ παροφςα ςφμβαςθ δεν υποδιαιρείται ςε τμιματα.  

Υροςφορζσ υποβάλλονται για το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 12 μινεσ αρχομζνθσ από τθν θμερομθνία του χρόνου ζναρξθσ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

ΜΕΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Σ ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςε 117.375,00 € πλζον ΦΥΑ 24% ι 145.545,00 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ. 

 

Ραραδοτζο Τιμι μονάδασ (€) Τεμάχια Αμοιβι (€) 

Υ.1. Χχεδιαςμόσ ενιαίου δθμιουργικοφ εκςτρατείασ ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ για τθ 

χωριςτι ςυλλογισ βιοαποβλιτων τθσ Υ.Ξ.Π. 

9.000,00 

Υ.1.1. .Οογότυπο εκςτρατείασ 1.500,00 € 1 

Υ.1.2. Πινυμα εκςτρατείασ 1.000,00 € 1 

Υ.1.3. Δθμιουργικό εντφπων (ελλθνικά και αγγλικι 

ζκδοςθ) 
400,00 € 1 

Υ.1.4 Δθμιουργικό αφίςασ 500,00 € 1 

Υ.1.5. Δθμιουργικό banner  500,00 € 1 

Υ.1.6. Δθμιουργικό ιςτοςελίδασ με ενθμερωτικό 

υλικό 
1.000,00 € 1 

Υ.1.7. Δθμιουργικό για ψθφιακι προβολι 1.000,00 € 1 

Υ.1.8. Δθμιουργικό για δελτία τφπου και newsletter 600,00 € 1 

Υ.1.9. Πακζτα για ετικζτα πολυχρωμίασ κάδων 800,00 € 1 

Υ.1.10. Πακζτα για απορριμματοφόρα 1.000,00 € 1 

Υ.1.11 Επεξεργαςία οδθγοφ και λοιπϊν 

πλθροφοριακϊν εντφπων 
700,00 € 1 

Υ.2.1. Υαραγωγι Ενθμερωτικϊν Εντφπων για το 

κοινό 
0,25 180.000 45.000,00    

Υ.2.2. Υαραγωγι Αφιςϊν 1,4 1.850 2.590,00    

Υ.3. Εκτυπϊςεισ επιςτολϊν 

δθμάρχου/αντιδθμάρχου προσ πολίτεσ 
0,02 180.000 3.600,00    

Υ.4.1 Δθμιουργία ενθμερωτικϊν κειμζνων για ΠΠΕ 250 3 750,00 

Υ.4.2 Δράςεισ ψθφιακισ καμπάνιασ ςε μζςα 755 37 27.935,00    
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κοινωνικισ δικτφωςθσ για το γενικό κοινό 

Υ.5.1 Υαραγωγι βίντεο δφο εκδόςεων 15.000,00 1 15.000,00 

Υ.5.2 Διανομι και προβολι βίντεο 364,86 37 13.500,00 

Χυνολικι Αμοιβι χωρίσ ΦΥΑ 117.375,00 € 

ΦΥΑ 28.170,00 € 

Συνολικι Αμοιβι με ΦΡΑ 145.545,00 € 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων 

ΑΘΟ 1ο 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ 

Θ ςυγγραφι αυτι αφορά τισ υπθρεςίεσ ςυμβοφλου για τθν δθμιουργία ενιαίασ καμπάνιασ ενθμζρωςθσ 
και ευαιςκθτοποίθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ του δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων ςτθν 
Υ.Ξ.Π. 

Σ ανάδοχοσ κα αναδειχκεί με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ. 

Πετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 
προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ δζκα (10) 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, κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ, θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
οικονομικι προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται. 

Θ ιςχφσ τθσ ςφμβαςθσ άρχεται από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ και κα ζχει χρονικι διάρκεια για 12 
μινεσ από τθν υπογραφι τθσ. 

 

ΑΘΟ 2ο 

Ιςχφουςεσ Διατάξεισ 

Θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ : 

1. Ψο Ρ. 2690/1999 (Α’45) «Ξφρωςθ του Ξϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ 
διατάξεισ» και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15. 
2. Ψο Ρ. 2859/2000 (Α’248) «Ξφρωςθ Ξϊδικα Φόρου Υροςτικζμενθσ Αξίασ» 
3. Ψισ διατάξεισ του Ρ.3463/2006 (ΦΕΞ Α’ 114/08-06-2006) «Ξφρωςθ του Ξϊδικα Διμων και 
Ξοινοτιτων», πλθν των παραγράφων 1-3, του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.9, τθσ παρ.10 του άρκρου 209 
τθσ παρ.5 του άρκρου 223, του δεφτερου εδαφίου τθσ παρ.2 του άρκρου 257, τθσ παρ.7 του άρκρου 
265, τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 268, 
4. Ψθν εγκφκλιο 2 με αρικμ.πρωτ.2037/11-1-2007 του ΩΥΕΧΔΔΑ ςχετικά με τθν εφαρμογι των 
διατάξεων του Ρ.3463/2006, 
5.   Ψο Ρ. 3548/2007(Α’68) Ξαταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό 
τοπικό τφπο και άλλεσ διατάξεισ. 
6. Ψισ διατάξεισ  του Ρ.3852/2010 (ΦΕΞ 87Α) «Ρζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Υρόγραμμα Ξαλλικράτθσ» πλθν τθσ περίπτωςθσ β’ τθσ παρ.VII του 
άρκρου 172, τθσ παρ.8 του άρκρου 194 και τθσ παρ.5 του άρκρου 196, 
7. Ψο Ρ.3861/2010 (Α’112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο ϋϋΥρόγραμμα 
Διαφγειαϋϋ και άλλεσ διατάξεισ» 
8. Ψο Ρ. 4013/2011 (Α’204) «Χφςταςθ ενιαίασ αρχισ Δθμοςίων Χυμβάςεων και Ξεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Πθτρϊου Δθμοςίου Χυμβάςεων.» 
9. Ψο Ρ. 4129/2013 (Α’52) «Ξφρωςθ του κϊδικα Ρόμων για το ελεγκτικό ςυνζδριο» 
10. Ψισ διατάξεισ του Ρ.4155/2013 (ΦΕΞ120/Α/29-05-2013) «Εκνικό ςφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Χυμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ» πλθν των άρκρων 1 ζωσ 4 και 6 ζωσ 9, 
11. Ψο Ρ. 4250/2014 (Α’74) «Διοικθτικζσ απλουςτεφςεισ –Ξαταργιςεισ, Χυγχωνεφςεισ Ρομικϊν 
προςϊπων και Ωπθρεςιϊν του Δθμόςιου Ψομζα-Ψροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α161) και 
λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1τθσ παρ. Η του Ρ. 4152/2013 (Α’107) 





 

Χελίδα 61 

«Υροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν οδθγία 2011/7τθσ 16/02/2011 για τθν καταπολζμθςθ 
των κακυςτεριςεων των πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ» 
12. Ψο Ρ. 4270/2014 (Α’143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
οδθγίασ 2011/85/ΕΕ)-δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 
13. Ψο π.δ 28/2015 (Α’34) «Ξωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία» 
14. Ψισ διατάξεισ του Ρ.4412/2016 (Φ.Ε.Ξ. 147Α’/08-08-2016) «Δθμόςιεσ Χυμβάςεισ Ζργων, 
Υρομθκειϊν και Ωπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Σδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει μζχρι ςιμερα 
15. Ψο ΥΔ 80/2016 (Α’145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και 
Ψθν απόφαςθ  …………………… τθσ Εκτελεςτικισ Επιτροπισ του Υεριφερειακοφ Χυνδζςμου Φορζων 
Διαχείριςθσ Χτερεϊν Αποβλιτων (ΦΣΔΧΑ) Ξεντρικισ Πακεδονίασ με τθν οποία εγκρίκθκαν οι όροι τθσ 
διακιρυξθσ και τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ για τισ «Εργαςίεσ για τθν δθμιουργία ενιαίασ καμπάνιασ 
ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ του δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ 
βιοαποβλιτων ςτθν Ρ.Κ.Μ»  

 

ΑΘΟ 3ο 

Χρόνοσ υποβολισ των παραδοτζων 

Θ υποβολι των παραδοτζων κα γίνει:  

Ψα παραδοτζα, των υπθρεςιϊν ςυμβοφλου, κα είναι: 

Ρ.1. Σχεδιαςμόσ ενιαίου δθμιουργικοφ εκςτρατείασ ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ για τθ 

χωριςτι ςυλλογισ βιοαποβλιτων τθσ Υ.Ξ.Π. (ςχεδιαςμόσ ταυτότθτασ εκςτρατείασ, μακζτεσ για: 

λογότυπα, μθνφματα, banners, αφίςεσ, αυτοκόλλθτα κάδων, Α/Φ) και ειδικότερα κα περιλαμβάνει τα 

εξισ: 

 Υ.1.1 Οογότυπο εκςτρατείασ 

 Υ.1.2. Πινυμα εκςτρατείασ 

 Υ.1.3 Δθμιουργικό εντφπων (ελλθνικά και αγγλικι ζκδοςθ) 

 Υ.1.4. Δθμιουργικό αφίςασ 

 Υ.1.5. Δθμιουργικό banner 

 Υ.1.6 Δθμιουργικό ιςτοςελίδασ με ενθμερωτικό υλικό 

 Υ.1.7 Δθμιουργικό για ψθφιακι προβολι 

 Υ.1.8 Δθμιουργικό για δελτία τφπου και newsletter 

 Υ.1.9 Πακζτα για ετικζτα πολυχρωμίασ κάδων 

 Υ.1.10 Πακζτα για απορριμματοφόρα 

 Υ.1.11 Επεξεργαςία οδθγοφ και λοιπϊν πλθροφοριακϊν εντφπων. 

Χε χρονικό διάςτθμα εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει το 
προτεινόμενο Σχζδιο ενιαίου δθμιουργικοφ Εκςτρατείασ Ευαιςκθτοποίθςθσ και Ενθμζρωςθσ, ςε 
ζντυπθ (2 αντίγραφα) και θλεκτρονικι μορφι (2 αντίγραφα). Ψο τελικό Σχζδιο κα οριςτικοποιθκεί ςε 
ςυνεργαςία με τθν Ανακζτουςα Αρχι. Χε περίπτωςθ αναδιαμόρφωςθσ του Χχεδίου, το τελικό Χχζδιο 
κα εγκρικεί μετά από ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Επίβλεψθσ – Υαραλαβισ του ζργου. Θ 

υποβολι του τελικοφ Σχεδίου ενιαίου δθμιουργικοφ Εκςτρατείασ Ευαιςκθτοποίθςθσ και 
Ενθμζρωςθσ κα πρζπει να γίνει από τον ανάδοχο το αργότερο τρείσ (3) μινεσ από τθν ζναρξθ τθσ 
ςφμβαςθσ ςε ζντυπθ (2 αντίγραφα) και θλεκτρονικι μορφι (2 αντίγραφα) 

Ρερίοδοσ Δράςθσ : 0 – 3 μινεσ 

Ρ.2. Ραραγωγι ενθμερωτικοφ υλικοφ (ζντυπα και αφίςεσ) για το κοινό και ςυγκεκριμζνα: 
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 Υ.2.1. Φυλλάδιο 4ςελιδο, 4χρωμθ εκτφπωςθ, διαςτάςεων: 15x27cm, (ανοιχτό: διαςτάςεων 

30x27cm), 140gr τφπου γραφισ - 180.000 τεμάχια 

 Υ.2.2. Αφίςα Α2, 1 όψθ, 4χρωμθ εκτφπωςθ, 170γρ χαρτί velvet - 1.850 τεμάχια 

Ρερίοδοσ Δράςθσ : 0 – 9 μινεσ μετά τθν ζγκριςθ του τελικοφ ενιαίου δθμιουργικοφ Σχεδίου 

Εκςτρατείασ Ευαιςκθτοποίθςθσ και Ενθμζρωςθσ 

Ρ.3. Εκτυπϊςεισ επιςτολϊν δθμάρχου/αντιδθμάρχου προσ τουσ πολίτεσ. 

Απλι εκτφπωςθ Α4, αςπρόμαυρθ -  180.000 τεμάχια 

Ρερίοδοσ Δράςθσ : 0 – 9 μινεσ μετά τθν ζγκριςθ του τελικοφ ενιαίου δθμιουργικοφ Σχεδίου 

Εκςτρατείασ Ευαιςκθτοποίθςθσ και Ενθμζρωςθσ 

Ρ.4. Δράςεισ ψθφιακισ καμπάνιασ ςε θλεκτρονικά ΜΜΕ για το κοινό. 

Ρερίοδοσ Δράςθσ : 0 – 9 μινεσ μετά τθν ζγκριςθ του τελικοφ ενιαίου δθμιουργικοφ Σχεδίου 

Εκςτρατείασ Ευαιςκθτοποίθςθσ και Ενθμζρωςθσ 

Ρ.5. Ραραγωγι και προβολι ενθμερωτικοφ βίντεο για το κοινό. 

Ρερίοδοσ Δράςθσ : 0 – 9 μινεσ μετά τθν ζγκριςθ του τελικοφ ενιαίου δθμιουργικοφ Σχεδίου 

Εκςτρατείασ Ευαιςκθτοποίθςθσ και Ενθμζρωςθσ 

 

ΑΘΟ 4ο 

Ραραλαβι & Ρλθρωμι παρεχόμενων υπθρεςιϊν 

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 221. 
2. Ξατά τθ διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθ 
ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Πετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ, 
θ επιτροπι παραλαβισ:  
α) είτε παραλαμβάνει τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ 
ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου,  
β) είτε ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι 
παραδοτζων, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 4. 
Ψα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ παραλαβζσ. 
3. Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι 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 παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 
4. Για τθν εφαρμογι τθσ παραγράφου 3 ορίηονται τα ακόλουκα: 
α) Χτθν 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 παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να 
είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Πετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ 
επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι 
παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ. 
β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ 
των οριηομζνων ςτο άρκρο 220. 
5. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ 
του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ 
παραγράφου 2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει 
ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221_3




 

Χελίδα 63 

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 τθσ παραγράφου 1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ 
διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Σι 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ 
όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 
Σποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ.  
 

ΑΘΟ 5ο 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

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 4% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ 
τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ το ΦΥΑ. 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 του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο 
οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ 
παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και 
του εκπροκζςμου.  

 

ΑΘΟ 6ο 

Ολοκλιρωςθ εκτζλεςθσ ςφμβαςθσ 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ: 

α) Υαραδόκθκαν όλα τα παραδοτζα, των υπθρεςιϊν ςυμβοφλου 

β) Υαραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα παραδοτζα. 

γ) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι 
εκπτϊςεισ και 

δ) Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 
αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ. 

 

ΑΘΟ 7ο 

Τρόποσ πλθρωμισ 

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί τμθματικά.  

Υιο αναλυτικά, μετά τθν παραλαβι του κάκε παραδοτζου, όπωσ αυτά παρουςιάηονται ςτο άρκρο 3 τθσ 
παροφςασ, από τθν αρμόδια Επιτροπι και τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου παραλαβισ, κα 
πραγματοποιείται θ πλθρωμι, ςφμφωνα με το κόςτοσ που ζχει προςφερκεί από τον ανάδοχο για το 
κάκε παραδοτζο. 

Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υπθρεςιϊν κα γίνει με ζνταλμα που κα εκδοκεί μετά τθν παραλαβι των 
υπθρεςιϊν από τθν αρμόδια επιτροπι. Χτο ποςό τθσ αμοιβισ ςυμπεριλαμβάνονται οι βαρφνοντεσ τον 
ανάδοχο φόροι και κρατιςεισ. Ωσ προσ τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και λοιπά ςτοιχεία, ιςχφουν τα 
όςα αναφζρονται ςτο άρκρο 200 του Ρ.4412/16 (Φ.Ε.Ξ. 147Α’/08-08-2016) και όλα τα δικαιολογθτικά 
πλθρωμισ ελζγχονται από τθν αρμόδια υπθρεςία του Υεριφερειακοφ Χυνδζςμου ΦΣΔΧΑ Ξεντρικισ 
Πακεδονίασ. Ψο ποςό τθσ οικονομικισ προςφοράσ κα είναι ςτακερό και αμετάβλθτο κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και δεν υπόκειται ςε ανακεϊρθςθ. 
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Χε περίπτωςθ ενεχυρίαςθσ τθσ απαίτθςθσ κα πρζπει να προςκομιςτεί από τον ανάδοχο πράξθ 
ενεχυρίαςθσ, ςφμφωνα με τθν ΞΩΑ 46274/22-09-2014 (Β’2573) «Ρυκμίςεισ για τισ πλθρωμζσ των 
δαπανϊν του ςυγχρθματοδοτοφμενου ςκζλουσ του Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων». 

Αμοιβι του Ραρόχου 

Θ ςυμβατικι αμοιβι του ανάδοχου είναι αυτι που προκφπτει με βάςθ τθν Σικονομικι του 
Υροςφορά, όπωσ τελικά αυτι διαμορφϊνεται με τθν Απόφαςθ Ανάκεςθσ τθσ Υροϊςταμζνθσ Αρχισ.  

Νόμιςμα αμοιβισ Ραρόχου 

Ψα τιμολόγια του ανάδοχου για τθν αμοιβι του, κακϊσ και οι πλθρωμζσ που κα διεκπεραιϊνονται 
από τον φορζα, κα είναι εκπεφραςμζνα ςε ΕΩΦΩ και ςφμφωνα με τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία. 

 

ΑΘΟ 8ο 

Επίλυςθ   διαφορϊν  

Ξάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τθν παροφςα ςφμβαςθ, 
επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο Κεςςαλονίκθσ, κατά τα 
ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του Ρ. 4412/2016.  

Υριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ 
προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 του Ρ. 4412/2016 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται 
είτε από τθν ίδια είτε από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν 
αςκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι 
τροποποίθςθσ διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ 

 

ΑΘΟ 9ο 

Ζκπτωςθ αναδόχου – Διάλυςθ ςφμβαςθσ - Ροινικζσ ριτρεσ 

Σ ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που 
είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι 
προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των παρατάςεων 

Χτθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν 
ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα 
(30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Χτον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για 
παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

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.  
 

Σι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 
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α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε περίπτωςθ τμθματικϊν/ενδιαμζςων 
προκεςμιϊν τθσ αντίςτοιχθσ προκεςμίασ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ 
χωρίσ ΦΥΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ ΦΥΑ επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ 
επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να ανακαλοφνται με 
αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν ςτισ ωσ άνω 
τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ 
αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει εκτελεςτεί πλιρωσ. 

Ψο ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.  

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 

 

ΑΘΟ 10ο 

Λιξθ τθσ Σφμβαςθσ - Ραραλαβι του αντικειμζνου των υπθρεςιϊν 

Θ λιξθ τθσ Χφμβαςθσ πιςτοποιείται με το πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ των υπθρεςιϊν του 
ανάδοχου που εκδίδεται από τθν επιτροπι παραλαβισ και τθν προβλεπόμενθ ζγκριςθ αυτοφ,  όπου 
βεβαιϊνεται ότι ζχουν εκτελεςτεί όλεσ οι ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ (τα παραδοτζα) εντόσ του 
χρόνου ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ (ιςχφσ ςφμβαςθσ: 12 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ). 

 

ΑΘΟ 11ο 

Αςτικι και ποινικι ευκφνθ του Αναδόχου 

Σ ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπόχρεοσ για τθν ενδεχόμενθ καταβολι αποηθμιϊςεων ζχοντασ και 
κάκε άλλθ αςτικι ι ποινικι ευκφνθ που προκφπτει από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, ακόμθ και αν αυτό 
δεν οφείλεται ςε υπαιτιότθτα ι παράλειψθ αυτοφ αλλά ςε τυχαίο γεγονόσ.  

Τςεσ επιβαρφνςεισ, υποχρεϊςεισ κλπ προκφπτουν λόγω τθσ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ (πχ πρόςκετεσ 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ, πρόςτιμα κλπ) κα βαρφνουν τον Ανάδοχο τθσ υπθρεςίασ.  

Σ Ανάδοχοσ δεν τελεί ςε ςχζςθ «προςτιςεωσ» προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι και ευκφνεται προςωπικά 
αυτόσ και μόνο ςε όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ατυχιματα και αποηθμιϊςεισ για 
ηθμιζσ που κα προκλθκοφν από τον ίδιο τον ανάδοχο, το πάςθσ φφςεωσ προςωπικό του, τα 
μεταφορικά του μζςα, τα μθχανιματα, τα εργαλεία του κλπ., ςε πρόςωπα ι ςε ξζνθ ιδιοκτθςία 
(Δθμοςίου, ι τρίτων), αποκλειόμενθσ ρθτά και απόλυτα κάκε ευκφνθσ του Υεριφερειακοφ Χυνδζςμου 
Φορζων Διαχείριςθσ Χτερεϊν Αποβλιτων (ΦΣΔΧΑ) Ξεντρικισ Πακεδονίασ.  

Σ Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα προςταςίασ που 
προβλζπονται από τθ νομοκεςία για τθν αποφυγι ατυχθμάτων ςε προςωπικό και ηθμιϊν ςε 
εξοπλιςμό. 

ΑΘΟ 12ο 

Τόποσ παράδοςθσ  
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ΨΣΥΣΧ 
ΥΑΦΑΔΣΧΘΧ:  

ΚΕΝΤΙΚΑ ΓΑΦΕΙΑ Φράγκων 6-8, Θεςςαλονίκθ κζντρο, Γραφείο 202  

Διμοσ: Θεςςαλονίκθσ 
Διεφκυνςθ: Φράγκων 6-8 

Ξαι κατά περίπτωςθ ςτισ ζδρεσ των Διμων τθσ ΥΞΠ 

Ψθλ. Επικοινωνίασ: 2311236100 Εςωτ. 5101 

 

ΑΘΟ 13ο 

Ραρακολοφκθςθ τθσ Σφμβαςθσ 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Χφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν Επιτροπι 
Υαρακολοφκθςθσ και Υαραλαβισ που ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του 
άρκρου 221 του Ρ. 4412/2016, θ οποία και κα ειςθγείται ςτθν Εκτελεςτικι Επιτροπι για 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. 

Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ 
επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Πε τθν ίδια απόφαςθ δφνανται να ορίηονται 
και άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, 
ςτουσ οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Χε αυτι τθν 
περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Ψα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ, κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Πε 
ειςιγθςθ του επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ 
και εντολζσ προσ τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 

 

ΑΘΟ 14ο 

Ουςιϊδεισ απαιτιςεισ  

Γενικά οι παραπάνω απαιτιςεισ κεωροφνται και ουςιϊδεισ και απαραβίαςτεσ εκτόσ εάν αναφζρεται 
ρθτά ότι αποτελοφν προτίμθςθ ι επικυμία τθσ υπθρεςίασ. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ 

Σ (υπό) φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ περιλαμβάνει το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ 
(Ε.Ε.Ε.Χ) ςφμφωνα με τα άρκρα 79 και 79Α του ν. 4412/2016 και υποβάλλεται ςφμφωνα με τισ ακόλουκεσ 
προβλζψεισ:  

α. Θ ανακζτουςα αρχι:  

1. Δθμιουργεί μζςα από τθν ιςτοςελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr/ το Ε.Ε.Ε.Χ που καλφπτει τισ 
ανάγκεσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ςυμπλθρϊνοντασ και επιλζγοντασ τα κατάλλθλα πεδία.  

2. Χτο τζλοσ τθσ διαδικαςίασ δθμιουργίασ του Ε.Ε.Ε.Χ, επιλζγει εξαγωγι.  

3. Ψο αρχείο που εξάγεται είναι ςε μορφι .xml και δεν είναι αναγνϊςιμο (δεν «ανοίγει» με κάποιο γνωςτό 
πρόγραμμα που ζχουμε ςτουσ Θ/Ω). Ψο αρχείο αυτό το αναρτά ςτο ΕΧΘΔΘΧ μαηί με τα υπόλοιπα ζγγραφα 
τθσ διακιρυξθσ.  

β. Σ οικονομικόσ φορζασ:  

1. Υρζπει να «κατεβάςει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΧΘΔΘΧ, να το αποκθκεφςει ςτον Θ/Ω του και να 
μεταβεί ςτθν ιςτοςελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr/ ςτθν ιςτοςελίδα αυτι, πρζπει να επιλζξει 
«Ειςαγωγι Ε.Ε.Ε.Χ» και να «ανεβάςει» το αρχείο του ςυγκεκριμζνου Ε.Ε.Ε.Χ του διαγωνιςμοφ που 
«κατζβαςε» από το ΕΧΘΔΘΧ.  

2. Χτθν ανωτζρω ιςτοςελίδα, ςυμπλθρϊνει και επιλζγει θλεκτρονικά, τα κατάλλθλα πεδία που ζχουν 
κακοριςτεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, κακϊσ και τα πεδία με τθν θμερομθνία και τον τόπο ςφνταξθσ. Αν 
είναι δυνατό, υπογράφει ψθφιακά ςτο κατάλλθλο ςθμείο.  

3. Επιλζγει «Εκτφπωςθ». Ψο αρχείο εμφανίηεται ςε εκτυπϊςιμθ μορφι και είναι πλζον δυνατι θ εκτφπωςθ 
του με χριςθ κάποιου προγράμματοσ εκτυπωτι ςε μορφι .pdf. Χε περιβάλλον Microsoft Windows, το 
eΕ.Ε.Ε.Χ μπορεί να εκτυπωκεί ωσ αρχείο PDF μζςω του Chrome (ζχει ιδθ ενςωματωμζνθ λειτουργία 
εκτφπωςθσ PDF). Διαφορετικά, μπορεί να χρθςιμοποιιςει οποιοδιποτε πρόγραμμα δθμιουργίασ αρχείων 
PDF που διατίκεται δωρεάν ςτο διαδίκτυο. Χε περιβάλλον Mac OSX ι Linux, το eΕ.Ε.Ε.Χ μπορεί να 
εκτυπωκεί από κάκε φυλλομετρθτι.  

4. Ωπογράφει ψθφιακά το αρχείο .pdf που εκτφπωςε (ακόμθ κι αν το ζχει υπογράψει ψθφιακά ςτθν 
ιςτοςελίδα).  

5. Ωποβάλλει το αρχείο του Ε.Ε.Ε.Χ ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ του με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ.  

γ. Θ Επιτροπι διενζργειασ του διαγωνιςμοφ,  

Αξιολογεί το Ε.Ε.Ε.Χ   

 Επιςθμαίνονται τα ακόλουκα, προκειμζνου να αποφευχκοφν πλθμμζλειεσ κατά τθ ςυμπλιρωςθ 
του Ε.Ε.Ε.Χ που επιςφρουν τον αποκλειςμό του εκάςτοτε οικονομικοφ φορζα από τθ ςυνζχιςθ τθσ 
διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ:  
α. Χτθν περίπτωςθ που ζνασ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει μόνοσ του ςτο διαγωνιςμό και δεν 

ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ, ςυμπλθρϊνει και υποβάλλει ζνα (1) Ε.Ε.Ε.Χ.  

β. Χτθν περίπτωςθ που ζνασ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει μόνοσ του ςτο διαγωνιςμό, αλλά 
ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ μίασ ι περιςςότερων άλλων οντοτιτων προκειμζνου να 
ανταποκρικεί ςτα κριτιρια επιλογισ, πρζπει να μεριμνά ϊςτε θ Ανακζτουςα Αρχι να λαμβάνει 
το δικό του Ε.Ε.Ε.Χ μαηί με χωριςτό Ε.Ε.Ε.Χ, όπου παρατίκενται οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ για 
κάκε μία από τισ οντότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται.  

γ. Χτθν περίπτωςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό από κοινοφ ομίλων οικονομικϊν φορζων (λ.χ 
ενϊςεων, κοινοπραξιϊν, ςυνεταιριςμϊν κλπ), πρζπει να δίνεται, για κάκε ζναν ςυμμετζχοντα 
οικονομικό φορζα, χωριςτό Ε.Ε.Ε.Χ, ςτο οποίο παρατίκενται οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 
ςτα μζρθ ΛΛ ζωσ V αυτοφ.  

δ. Αναφορικά με τθ ςυμπλιρωςθ και υπογραφι του Ε.Ε.Ε.Χ ιςχφουν τα ακόλουκα:  

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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(1) To Ε.Ε.Ε.Χ ςυμπλθρϊνεται και υπογράφεται επί ποινι αποκλειςμοφ από τον εκπρόςωπο 
του οικονομικοφ φορζα (Ρ.4497/2017). 

 (2) Ψο ίδιο ιςχφει και για τα τυχόν Ε.Ε.Ε.Χ που κα υποβλθκοφν ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ 
των παρ.2 (β-γ) του παρόντοσ άρκρου  

(3) Ξατά το ςτάδιο υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με τθ διαδικαςία 
που περιγράφεται ςτο άρκρο 11, ο οικονομικόσ φορζασ, εκτόσ των άλλων, οφείλει να 
υποβάλλει τα ςχετικά νομιμοποιθτικά ζγγραφα εξουςιοδότθςθσ του/των προςϊπου/ων 
που ςυμπλιρωςαν και υπζβαλαν το Ε.Ε.Ε.Χ.  

(4) Θ ίδια διαδικαςία ακολουκείται κατά το ςτάδιο υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και για 
τα τυχόν Ε.Ε.Ε.Χ που κα υποβλθκοφν ςφμφωνα με τισ προβλζψεισ των παραπάνω (β-γ) του παρόντοσ 
άρκρου. 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙV –Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ  

ΡΟΣΦΟΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΗΕΣΙΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ  

«Εργαςίεσ για τθ δθμιουργία ενιαίασ καμπάνιασ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ 
ανάπτυξθσ του δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων ςτθν Ρ.Κ.Μ.» 

 

Σικονομικόσ Φορζασ: …………………………….. 

Ζδρα: ………………………………………  

Σδόσ, Αρικμόσ : ……………………….. 

Ψθλζφωνο:…………………….  

Fax: ………………………………. 

 
Αφοφ ζλαβα γνϊςθ των όρων τθσ διακιρυξθσ και των υπόλοιπων τευχϊν διαγωνιςμοφ για τθν παροχι 
υπθρεςιϊν με τίτλο: «Εργαςίεσ για τθν δθμιουργία ενιαίασ καμπάνιασ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ 
ςτο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ του δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων ςτθν Ρ.Κ.Μ.» τουσ αποδζχομαι 
πλιρωσ χωρίσ επιφφλαξθ και υποβάλλω τθν παρακάτω οικονομικι προςφορά. 

Ραραδοτζο Τιμι μονάδασ (€) Τεμάχια Αμοιβι (€) 

Υ.1. Χχεδιαςμόσ ενιαίου δθμιουργικοφ εκςτρατείασ ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ για τθ 

χωριςτι ςυλλογισ βιοαποβλιτων τθσ Υ.Ξ.Π. 

 

Υ.1.1. .Οογότυπο εκςτρατείασ  1 

Υ.1.2. Πινυμα εκςτρατείασ  1 

Υ.1.3. Δθμιουργικό εντφπων (ελλθνικά και αγγλικι 

ζκδοςθ) 
 1 

Υ.1.4 Δθμιουργικό αφίςασ  1 

Υ.1.5. Δθμιουργικό banner   1 

Υ.1.6. Δθμιουργικό ιςτοςελίδασ με ενθμερωτικό 

υλικό 
 1 

Υ.1.7. Δθμιουργικό για ψθφιακι προβολι  1 

Υ.1.8. Δθμιουργικό για δελτία τφπου και newsletter  1 

Υ.1.9. Πακζτα για ετικζτα πολυχρωμίασ κάδων  1 

Υ.1.10. Πακζτα για απορριμματοφόρα  1 

Υ.1.11 Επεξεργαςία οδθγοφ και λοιπϊν 

πλθροφοριακϊν εντφπων 
 1 

Υ.2.1. Υαραγωγι Ενθμερωτικϊν Εντφπων για το 

κοινό 
 180.000  

Υ.2.2. Υαραγωγι Αφιςϊν  1.850  

Υ.3. Εκτυπϊςεισ επιςτολϊν 

δθμάρχου/αντιδθμάρχου προσ πολίτεσ 
 180.000  

Υ.4.1 Δθμιουργία ενθμερωτικϊν κειμζνων για ΠΠΕ  3  
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Υ.4.2 Δράςεισ ψθφιακισ καμπάνιασ ςε μζςα 

κοινωνικισ δικτφωςθσ για το γενικό κοινό 
 37  

Υ.5.1 Υαραγωγι βίντεο δφο εκδόςεων  1  

Υ.5.2 Δράςεισ διανομισ και προβολισ βίντεο  37  

Χυνολικι Αμοιβι χωρίσ ΦΥΑ  

ΦΥΑ  

Συνολικι Αμοιβι με ΦΡΑ  

 

ΑΦΛΚΠΘΨΛΞΩΧ ΧΩΦΛΧ ΦΥΑ: …………………………….. 

ΑΦΛΚΠΘΨΛΞΩΧ ΠΕ ΦΥΑ: …………………………….. 

 

ΣΟΣΓΦΑΦΩΧ ΧΩΦΛΧ ΦΥΑ: ……………………………..……………………………..……………………………..……………………………. 

ΣΟΣΓΦΑΦΩΧ ΠΕ ΦΥΑ: ……………………………..……………………………..……………………………..…………………………….. 

 

ΨΣΥΣΧ, ΘΠΕΦΣΠΘΡΛΑ 

Σ Υροςφζρων 

(Σνοματεπϊνυμο και ςφραγίδα) 
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ΡΑΑΤΗΜΑ V –Σχζδιο Σφμβαςθσ  

 
        

       

 
 
       ΑΡΑΦΨΘΨΕΑ ΧΨΣ ΔΛΑΔΛΞΨΩΣ  
                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ Θμερομθνία:    ΧΧ- ΧΧ - 2021 
ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΟΕΩΝ 
 ΔΙΑΧΕΙΙΣΗΣ ΣΤΕΕΩΝ  ΑΡΟΒΛΗΤΩΝ 

 

               (Φο.Δ.Σ.Α.)  
ΚΕΝΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Αρικμ. πρωτ. : ΧΧΧΧΧ 

    
Ταχ. Διεφκυνςθ :ΦΑΓΚΩΝ 6-8  
Ταχ. Κϊδικασ :546 26  
Τθλζφωνο :(2311) 236100  
Fax  :(2311) 236100  

 
 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
για τθν Ραροχι Υπθρεςίασ «Εργαςίεσ για τθ δθμιουργία ενιαίασ καμπάνιασ ενθμζρωςθσ και 

ευαιςκθτοποίθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ του δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων ςτθν 
Ρ.Κ.Μ.» ποςοφ ………………………………..€ (………………………………………………………. ευρϊ) μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α. 
 
 
 
Χτθ Κεςςαλονίκθ και ςτα γραφεία του Υεριφερειακοφ Χυνδζςμου ΦοΔΧΑ Ξεντρικισ  Πακεδονίασ, 
Φράγκων 6-8, ςιμερα θμζρα ........................ ....  ...............  2021οι παρακάτω ςυμβαλλόμενοι: 
 
1. Ψο Ρ.Υ.Δ.Δ. με τθν επωνυμία Υεριφερειακοφ Χυνδζςμου ΦοΔΧΑ Ξεντρικισ Πακεδονίασ, που εδρεφει 
ςτθν Κεςςαλονίκθ Φράγκων 6-8, με Αρικμό  Φορολογικοφ Πθτρϊου (Α.Φ.Π.)  997288180 και κωδικό 
θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ65 …………………νομίμωσ εκπροςωποφμενο από τον Υρόεδρο του Δ.Χ. Πιχαιλ 
Γεράνθ του Αναςταςίου, κάτοχο του Α.Δ.Ψ. Χ 266972 δυνάμει του ………………….(ςτο εξισ θ «Ανακζτουςα 
Αρχι»)   
 
2.Σ/θ ……. (ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου/ ατομικισ επιχείρθςθσ) ι το νομικό πρόςωπο...........με τθν 
επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που εδρεφει ...................................... (. 
ΑΦΠ:....................., ΔΣΩ: ................., Ψ.Ξ. ...................., νομίμωσ εκπροςωποφμενο (μόνο για νομικά 
πρόςωπα) από τον ......................................... (ςτο εξισ ο «Ανάδοχοσ»)   
 
Ζχοντασ υπόψιν: 

1. τθν υπϋ αρικμ ..... διακιρυξθ (ΑΔΑΠ…) και τα λοιπά ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που ςυνζταξε θ 
Ανακζτουςα Αρχι για τθν ανωτζρω εν κζματι ςφμβαςθ προμικειασ. 

2. Ψθν υπϋ αρικμ … απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ με τθν οποία κατακυρϊκθκε το αποτζλεςμα τθσ 
διαδικαςίασ (ΑΔΑΠ…), ςτο πλαίςιο τθσ ανωτζρω διακιρυξθσ, ςτον Ανάδοχο και τθν αρικμ. πρωτ. …………… 
ειδικι πρόςκλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ προσ τον Ανάδοχο για τθν υπογραφι του παρόντοσ, θ οποία 
κοινοποιικθκε ςε αυτόν τθν…... 

                                                           
65

 Υρβλ. άρκρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016 
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3. Ψθν από ……υπεφκυνθ διλωςθ του αναδόχου περί μθ οψιγενϊν μεταβολϊν, κατά τθν ζννοια τθσ περ. 
(2) τθσ παρ. 3 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 *μνθμονεφεται μόνο ςτθν περίπτωςθ τθσ ςτθν περίπτωςθ 
του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ+ 

3. Ττι αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ αποτελοφν, ςφμφωνα με το άρκρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του 
ν.4412/2016: 

-θ υπ’ αρικ. ............ διακιρυξθ, με τα Υαραρτιματα τθσ 

-θ προςφορά του Αναδόχου 

4. Ττι ο ανάδοχοσ κατζκεςε τθν:  

α) υπ’ αρικ. .............. εγγυθτικι επιςτολι τθσ τράπεηασ/ πιςτωτικοφ ιδρφματοσ/ χρθματοδοτικοφ 
ιδρφματοσ/ αςφαλιςτικισ επιχείρθςθσ/  ..............., ποςοφ ........................ ευρϊ, για τθν καλι εκτζλεςθ των 
όρων του παρόντοσ ςυμφωνθτικοφ 

Χυμφϊνθςαν και ζκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουκα : 

 
 

Άρκρο 1 
Αντικείμενο 

 
Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι «Εργαςίεσ για τθ δθμιουργία ενιαίασ καμπάνιασ ενθμζρωςθσ 
και ευαιςκθτοποίθςθσ ςτο πλαίςιο τθσ ανάπτυξθσ του δικτφου χωριςτισ ςυλλογισ βιοαποβλιτων ςτθν 
Υ.Ξ.Π.», ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προδιαγραφζσ του άρκρου 1.3 τθσ Διακιρυξθσ και των 
ΥΑΦΑΦΨΘΠΑΨΩΡ τθσ 
Θ παροχι υπθρεςιϊν κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ που περιζχονται ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ και τθν προςφορά του Αναδόχου. 
 

 
Άρκρο 2 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι o ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΣΧ ΧΩΡΔΕΧΠΣΧ ΦΣΦΕΩΡ 
ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΧΨΕΦΕΩΡ ΑΥΣΒΟΘΨΩΡ (ΦΣΔΧΑ) ΞΕΡΨΦΛΞΘΧ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω 
ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Ξ.Α.: 02.62.6431.001 ςχετικι πίςτωςθ του τακτικοφ προχπολογιςμοφ του 
οικονομικοφ ζτουσ 2021 του Φορζα 66  

Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ απόφαςθ με αρ. πρωτ.  5863/23-04-2021 (ΑΔΑΠ 
21REQ008521194 2021-04-23, ΑΔΑ Ω091ΣΧΡ-35) για τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ/ζγκριςθ δζςμευςθσ 
πίςτωςθσ για το οικονομικό ζτοσ 2021 και ζλαβε α/α 299 καταχϊρθςθσ  ςτο μθτρϊο δεςμεφςεων/Βιβλίο 
εγκρίςεων & Εντολϊν Υλθρωμισ του φορζα ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΣΧ ΧΩΡΔΕΧΠΣΧ ΦΣΦΕΩΡ ΔΛΑΧΕΛΦΛΧΘΧ ΧΨΕΦΕΩΡ 
ΑΥΣΒΟΘΨΩΡ (ΦΣΔΧΑ) ΞΕΡΨΦΛΞΘΧ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ 67.  
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 Αναφζρονται τα ςτοιχεία του Φορζα, τθσ Χυλλογικισ Απόφαςθσ και του Ξωδικοφ Αρικμοφ Εξόδων τουσ οποίουσ βαρφνει θ 
πίςτωςθ για τθν χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

67
        Χφμφωνα με το άρκρο 4 παρ. 4 του π.δ 80/2016 “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ” ( Αϋ 145) «4. Σι διακθρφξεισ, 

οι αποφάςεισ ανάκεςθσ και οι ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται για λογαριαςμό όλων των φορζων Γενικισ Ξυβζρνθςθσ 
αναφζρουν απαραίτθτα τον αρικμό και τθ χρονολογία τθσ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ, εφόςον θ προκαλοφμενθ 
δαπάνθ πρόκειται να βαρφνει το τρζχον οικονομικό ζτοσ, τον αρικμό καταχϊρθςισ τθσ ςτα λογιςτικά βιβλία του οικείου 
φορζα, κακϊσ και τον αρικμό τθσ απόφαςθσ ζγκριςθσ τθσ πολυετοφσ ανάλθψθσ, ςε περίπτωςθ που θ δαπάνθ εκτείνεται ςε 
περιςςότερα του ενόσ οικονομικά ζτθ, ςυμπεριλαμβανομζνου του τρζχοντοσ. Χε περίπτωςθ που θ προκαλοφμενθ δαπάνθ 
πρόκειται να βαρφνει αποκλειςτικά και μόνον το επόμενο ι τα επόμενα οικονομικά ζτθ, οι διακθρφξεισ, οι αποφάςεισ 
ανάκεςθσ και οι ςυμβάςεισ τθσ παροφςασ φζρουν μόνο τον αρικμό τθσ πολυετοφσ ζγκριςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτισ 
διατάξεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 2» Επίςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 12 παρ. 2 γ) του ίδιου π.δ : “ «γ) Διακθρφξεισ, όπου 
απαιτείται, και αποφάςεισ ανάκεςθσ που εκδίδονται και ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται από φορείσ τθσ Γενικισ Ξυβζρνθςθσ 
είναι άκυρεσ, εφόςον δεν ζχει προθγθκεί θ ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ τθσ παρ. 2 του άρκρου 2, υπό τθν 
επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 2 και τθσ παρ. 4 του άρκρου 4» 
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Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από Υιςτϊςεισ του Υρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων 
(Χυλλογικι Απόφαςθ Ζνταξθσ, αρικ. ενάρικ. ζργου 2020ΧΕ27510062) 

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Ρο 3 τθσ Υράξθσ: «Διαχείριςθ Βιοαποβλιτων Υεριφζρειασ 
Ξεντρικισ Πακεδονίασ» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Υρόγραμμα «Ωποδομζσ Πεταφορϊν, 
Υεριβάλλον και Αειφόροσ Ανάπτυξθ 2014-2020» με βάςθ τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ με αρ. πρωτ 3209/17-6-
2020 (ΑΔΑ:ΩΠΠΟ7ΟΟ-7Β) του Υεριφερειάρχθ Ξεντρικισ Πακεδονίασ και ζχει λάβει κωδικό MIS 
504942268. Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ψαμείο Χυνοχισ) και από 
εκνικοφσ πόρουσ μζςω του ΥΔΕ 

 
 

Άρκρο 3 
Διάρκεια ςφμβαςθσ  

 
3.1. Δυνάμει του άρκρου 1.3 τθσ Διακιρυξθσ θ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν 
υπογραφι τθσ ςε δϊδεκα (12) μινεσ. 
 
3.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν 
από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 
υπαιτιότθτα του αναδόχου.  
 
 

Άρκρο 4 
Ωποχρεϊςεισ Αναδόχου 

 
Σ Ανάδοχοσ εγγυάται και δεςμεφεται ανζκκλθτα  ςτθν Ανακζτουςα Αρχι:  
 
4.1. ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 4.3.1. τθσ Διακιρυξθσ, τθρεί και κα εξακολουκιςει να τθρεί κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ τισ υποχρεϊςεισ του 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 Υαράρτθμα Χ του Υροςαρτιματοσ Α’(και  του ν. 
4412/2016).  Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που 
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που 
ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  
 
4.2. ότι κα ενεργεί ςφμφωνα με το Ρόμο και με τθν παροφςα, ότι κα  λαμβάνει τα κατάλλθλα μζτρα για να 
διαςφαλίςει τθν ομαλι και προςικουςα εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμφωνα με τθ Διακιρυξθ και τα λοιπά 
Ζγγραφα τθσ Χφμβαςθσ και ότι δεν κα ενεργιςει ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ ́ όλθ τθ διάρκεια 
τθσ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ, ςφμφωνα με τθ ριτρα ακεραιότθτασ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα και 
αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ.  
 
 

Άρκρο 5 
Αμοιβι – Ψρόποσ πλθρωμισ 

 
5.1. Ψο ςυνολικό ςυμβατικό τίμθμα ανζρχεται ςε …., πλζον ΦΥΑ…..% 
 
5.2. Θ πλθρωμι του Αναδόχου κα πραγματοποιθκεί ςφμφωνα με το άρκρο 5.1.1 τθσ Διακιρυξθσ και 
ςυγκεκριμζνα:  

Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί τμθματικά.  
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 Χυμπλθρϊνονται τα ςχετικά κενά με βάςθ τθν Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Υράξθσ.  
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Υιο αναλυτικά, μετά τθν παραλαβι του κάκε παραδοτζου, όπωσ αυτά παρουςιάηονται ςτο Υαράρτθμα Λ 
τθσ παροφςασ, από τθν αρμόδια Επιτροπι και τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου παραλαβισ, κα 
πραγματοποιείται θ πλθρωμι, ςφμφωνα με το κόςτοσ που ζχει προςφερκεί από τον ανάδοχο για το κάκε 
παραδοτζο. 
 
5.3. Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ από τον Ανάδοχο των νομίμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 
4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ 
που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι69.  
 
5.4. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Υ.Α., για τθν παράδοςθ των  υπθρεςιϊν ςτον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλζπεται ςτθ Διακιρυξθ και λοιπά  ζγγραφα τθσ Χφμβαςθσ. Λδίωσ ο Ανάδοχοσ  
βαρφνεται με τισ  κρατιςεισ που κακορίηονται ςτο άρκρο 5.1.2 τθσ Διακιρυξθσ. Σι υπζρ τρίτων κρατιςεισ 
υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου ....% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΣΓΑ 
....%. 
 
5.5. Πε κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ .....% επί του κακαροφ ποςοφ. 
 
5.6. Τλα τα δικαιολογθτικά του χρθματικοφ εντάλματοσ (πρωτόκολλα ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ 
κλπ.) ελζγχονται από τθν αρμόδια υπθρεςία ελζγχου τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Για τθν ζκδοςθ χρθματικοφ 
εντάλματοσ ο ανάδοχοσ πρζπει να προςκομίςει το αντίςτοιχο τιμολόγιο εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) 
θμερϊν από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πρωτοκόλλου ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ και θ πλθρωμι 
του κα πρζπει να λάβει χϊρα ςε επιπλζον τριάντα (30) θμζρεσ.  
Χε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του αναδόχου κακυςτεριςει από τθν ανακζτουςα αρχι τριάντα (30) θμζρεσ 
από τθν οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των αγακϊν και τθν ολοκλιρωςθ των ςχετικϊν 
διαδικαςιϊν επαλικευςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχει περιζλκει μζχρι και τθν θμερομθνία αυτι 
ςτθν ανακζτουςα αρχι το τιμολόγιο ι άλλο ιςοδφναμο παραςτατικό πλθρωμισ, θ ανακζτουςα αρχι, 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν υποπαρ. Η5 τθσ παρ. Η του ν. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Επείγοντα 
μζτρα εφαρμογισ των Ρ.4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» κακίςταται υπεριμερθ και οφείλει 
τόκουσ υπερθμερίασ, χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον ανάδοχο.70 Χε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ 
υποβολισ των οικείων δικαιολογθτικϊν πλθρωμισ, θ ανακζτουςα αρχι δεν κακίςταται υπεριμεροσ, ει μθ 
μόνο από τθν θμζρα προςκόμιςισ τουσ. 
 
 

Άρκρο 6 
Αναπροςαρμογι τιμισ 

 
Θ περίπτωςθ τθσ αναπροςαρμογισ τιμισ των υπθρεςιϊν υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016 κακορίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 6.7 τθσ Διακιρυξθσ  
 

 
Άρκρο 7 

Ψμθματικζσ/ενδιάμεςεσ προκεςμίεσ-Υαραλαβι αντικειμζνου-Χρόνοσ και τρόποσ παροχισ υπθρεςιϊν 
 
7.1. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ςτο χρονικό διάςτθμα και με τον τρόπο που 
κακορίηονται ςτα άρκρα 6.1. και 6.2.  τθσ Διακιρυξθσ. Ειδικότερα: 
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 Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να αναφζρει ςυγκεκριμζνα δικαιολογθτικά ςτο ςθμείο αυτό, πρβλ. παρ. 6 του 
άρκρου 200 του ν. 4412/2016 
 

70 Υρβλ αρικμ. 2/16563/21-02-2019 διευκρινιςτικό ζγγραφο τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Δθμοςιονομικισ Υολιτικισ (ΓΟΞ) του 
Ωπουργείου Σικονομικϊν 
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Για τα επιμζρουσ ςτάδια παροχισ υπθρεςιϊν ι υποβολισ των παραδοτζων ορίηονται τμθματικζσ 
/ενδιάμεςεσ προκεςμίεσ  ωσ εξισ:  

- Ρ.1. Σχεδιαςμόσ ενιαίου δθμιουργικοφ εκςτρατείασ ευαιςκθτοποίθςθσ και ενθμζρωςθσ για τθ 

χωριςτι ςυλλογισ βιοαποβλιτων τθσ Υ.Ξ.Π. (ςχεδιαςμόσ ταυτότθτασ εκςτρατείασ, μακζτεσ για: 

λογότυπα, μθνφματα, banners, αφίςεσ, αυτοκόλλθτα κάδων, Α/Φ) 

Χε χρονικό διάςτθμα εντόσ δφο (2) μθνϊν από τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα υποβάλει το 

προτεινόμενο Χχζδιο ενιαίου δθμιουργικοφ Εκςτρατείασ Ευαιςκθτοποίθςθσ και Ενθμζρωςθσ, ςε ζντυπθ (2 

αντίγραφα) και θλεκτρονικι μορφι (2 αντίγραφα).  Ψο τελικό Χχζδιο κα οριςτικοποιθκεί ςε ςυνεργαςία με 

τθν Ανακζτουςα Αρχι. Χε περίπτωςθ αναδιαμόρφωςθσ του Χχεδίου, το τελικό Χχζδιο κα εγκρικεί μετά 

από ειςιγθςθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Επίβλεψθσ – Υαραλαβισ του ζργου. Θ υποβολι του τελικοφ 

Χχεδίου ενιαίου δθμιουργικοφ Εκςτρατείασ Ευαιςκθτοποίθςθσ και Ενθμζρωςθσ κα πρζπει να γίνει από τον 

ανάδοχο το αργότερο τρείσ (3) μινεσ από τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ ςε ζντυπθ (2 αντίγραφα) και 

θλεκτρονικι μορφι (2 αντίγραφα). 

- Ρ.2. Ραραγωγι ενθμερωτικοφ υλικοφ (ζντυπα και αφίςεσ) για το κοινό  

- Ρ.3. Εκτυπϊςεισ επιςτολϊν δθμάρχου/αντιδθμάρχου προσ τουσ πολίτεσ. 

- Ρ.4. Δράςεισ ψθφιακισ καμπάνιασ ςε θλεκτρονικά ΜΜΕ για το κοινό  

- Ρ.5. Ραραγωγι και προβολι ενθμερωτικοφ βίντεο για το κοινό  

Εντόσ εννζα (9) μθνϊν μετά τθν ζγκριςθ του τελικοφ Χχεδίου ενιαίου δθμιουργικοφ Εκςτρατείασ 
Ευαιςκθτοποίθςθσ και Ενθμζρωςθσ 
 
7.2. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του ι/και να υποβάλει τα παραδοτζα ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα  με το άρκρο 6.2. τθσ Διακιρυξθσ. Πθ εμπρόκεςμθ παροχι των υπθρεςιϊν 
ι/και υποβολι των παραδοτζων από τον Ανάδοχο επάγεται τθν κιρυξθ αυτοφ ωσ ζκπτωτου ςφμφωνα με 
το άρκρο 6.2.2  τθσ Διακιρυξθσ.   
 
7.3. H παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων γίνεται από επιτροπζσ, υπό τουσ όρουσ,  
διαδικαςίεσ παραλαβισ και ελζγχου και ςυμφωνοφνται ςτο άρκρο 6.3 τθσ Διακιρυξθσ.   
 
7.4. Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ 
του παραδοτζου από τον Ανάδοχο και δεν ζχει εκδοκεί από τθν επιτροπι πρωτόκολλο παραλαβισ, 
ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 6.3.5. τθσ Διακιρυξθσ.  
 
Ανεξάρτθτα από τθν, ςτο ωσ άνω άρκρο 6.3.5. τθσ Διακιρυξθσ, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι 
του Αναδόχου, πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν παροφςα ζλεγχοι από επιτροπι που 
ςυγκροτείται με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ 
και τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο 
από τθν παροφςα ςφμβαςθ χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ 
παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 11.3 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και των άρκρων  
6.3.1. τθσ Διακιρυξθσ και του άρκρου 219 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Σι 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων 
των προβλεπομζνων από τθν παροφςα ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 
 
 

Άρκρο 8 
Απόρριψθ υπθρεςιϊν-παραδοτζων –Αντικατάςταςθ 

 
8.1. Χε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και 
παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με 
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τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι και 
ςφμφωνα με το άρκρο 6.4 τθσ Διακιρυξθσ. 
8.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2.2 τθσ Διακιρυξθσ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
8.3. 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 διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και 
υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ του όρου 9 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 
 
 

Άρκρο 9 
Ξιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου –Ξυρϊςεισ 

 
9.1. Σ Ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τουσ λόγουσ που αναφζρονται και 
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 5.2.1 τθσ Διακιρυξθσ. Χτον Ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από 
τθν παροφςα ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και κατόπιν τιρθςθσ τθσ 
ςχετικισ διαδικαςίασ και οι κυρϊςεισ/αποκλειςμόσ που προβλζπονται ςτο ωσ άνω άρκρο 5.2.1 τθσ 
Διακιρυξθσ. 
 
9.2. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν 
λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα 
παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ.  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, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του 
ν. 4412/2016  και το άρκρο 5.2.2 τθσ Διακιρυξθσ. 
 

 
Άρκρο 10 

Ωπεργολαβία 
 
10.1.Σ Ανάδοχοσ, ςφμφωνα με το άρκρο 4.4.1. τθσ Διακιρυξθσ,  δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του 
υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 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 Αναδόχου.  
 
10.2. Σ Ανάδοχοσ με το από ...... ζγγραφό του, το οποίο επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα, και ςφμφωνα με το  
άρκρο 4.4.2. τθσ Διακιρυξθσ, ενθμζρωςε τθν Ανακζτουςα Αρχι για τθν επωνυμία/όνομα, τα ςτοιχεία 
επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν 
εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κάκε 
αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ 
πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο Ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν 
εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Χε περίπτωςθ 
διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ παροφςασ  ςφμβαςθσ, ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και  οφείλει 
να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από 
νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία71.  
 
10.3.Θ Ανακζτουςα Αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ 
αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3  τθσ Διακιρυξθσ και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 
2.2.9.2  τθσ Διακιρυξθσ  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.4.3. τθσ Διακιρυξθσ. Επιπλζον, θ 

                                                           
71 Χε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου όςον αφορά τθ χρθματοοικονομικι επάρκεια-

τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, προβλζπονται ςτο ςθμείο αυτό όροι 
ςχετικά με τθ διαδικαςία και τισ προχποκζςεισ αντικατάςταςισ του 





 

Χελίδα 77 

Ανακζτουςα Αρχι, 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 ποςοςτοφ που ορίηεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 4.4.3. τθσ Διακιρυξθσ. 
 
10.4. Σ υπεργολάβοσ λαμβάνει γνϊςθ τθσ ςυνθμμζνθσ ςτθν παροφςα ριτρα ακεραιότθτασ και δεςμεφεται 
να τθριςει τισ υποχρεϊςεισ που περιλαμβάνονται ςε αυτι. Θ ωσ άνω δζςμευςθ περιζρχεται ςτθν 
ανακζτουςα αρχι με ευκφνθ του αναδόχου.  
 
 

 
Άρκρο 11 

Ψροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 
 
11.1.Θ παροφςα 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 4.5 τθσ 
Διακιρυξθσ. 
 
11.2. Ψροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ γίνεται μόνον με μεταγενζςτερθ γραπτι και ρθτι 
ςυμφωνία των μερϊν και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 132 του ν.4412/2016. 
 
 

Άρκρο 12 
Ανωτζρα Βία 

 
12.1.Ψα ςυμβαλλόμενα μζρθ δεν ευκφνονται για τθ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων, 
ςτο μζτρο που θ αδυναμία εκπλιρωςθσ οφείλεται ςε περιςτατικά ανωτζρασ βίασ.  
12.2.Σ Ανάδοχοσ, επικαλοφμενοσ υπαγωγι τθσ αδυναμίασ εκπλιρωςθσ υποχρεϊςεϊν του ςε γεγονόσ που 
εμπίπτει ςτθν ζννοια τθσ ανωτζρασ βίασ, οφείλει να γνωςτοποιιςει και επικαλεςκεί προσ τθν Ανακζτουςα 
Αρχι τουσ ςχετικοφσ λόγουσ και περιςτατικά εντόσ αποςβεςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τότε 
που ςυνζβθςαν, προςκομίηοντασ τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Θ Ανακζτουςα Αρχι αποφαςίηει 
μετά από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου για αυτό οργάνου.  
Πόνο θ ζγγραφθ αναγνϊριςθ από τθν Ανακζτουςα Αρχι τθσ ανϊτερθσ βίασ που επικαλείται ο Ανάδοχοσ 
τον απαλλάςςει από τισ ςυνζπειεσ τθσ εκπρόκεςμθσ ι μθ κατάλλθλα εκπλιρωςθσ τθσ προμικειασ. 

 
 

Άρκρο 13 
Σλοκλιρωςθ ςυμβατικοφ αντικειμζνου 

 
Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι ζχει ολοκλθρωκεί, όταν παραλθφκοφν οριςτικά, ποςοτικά και ποιοτικά οι 
υπθρεςίεσ, όταν αποπλθρωκεί το ςυμβατικό τίμθμα και εκπλθρωκοφν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ ι 
νόμιμεσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και αποδεςμευκοφν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά 
τα προβλεπόμενα ςτθ ςφμβαςθ.  

 
 

Άρκρο 14 
Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

 
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηονται ςτο άρκρο 4.6 τθσ Διακιρυξθσ, να 
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ. 

 

Άρκρο 15 
Εφαρμοςτζο Δίκαιο – Επίλυςθ Διαφορϊν 
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15.1. Θ παροφςα διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο και ειδικότερα α) από το κεςμικό πλαίςιο που 
αναφζρεται ςτο άρκρο 1.4. τθσ Διακιρυξθσ και β) τθ Διακιρυξθ και τα Ζγγραφα τθσ Χφμβαςθσ.   
 
15.2. Σ Ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που επιβάλλουν ςε βάροσ του 
κυρϊςεισ, δυνάμει των άρκρων τθσ Διακιρυξθσ  5.2. (Ξιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου -Ξυρϊςεισ), 
6.1. (Χρόνοσ επιμζρουσ ςταδίων παροχισ υπθρεςιϊν/υποβολισ παραδοτζων), 6.4. (Απόρριψθ 
παραδοτζων –αντικατάςταςθ), μπορεί να αςκιςει τα δικαιϊματα που του αναγνωρίηονται και υπό τισ 
προχποκζςεισ και ζννομεσ ςυνζπειεσ που ορίηονται ςτο άρκρο 5.3. τθσ Διακιρυξθσ.  
 
15.3. Ξατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κάκε διαφορά που προκφπτει αναφορικά με τθν ερμθνεία, και/ι 
το κφροσ και/ι  τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ, ι εξ αφορμισ τθσ,  επιλφονται ςφμφωνα με το άρκρο 5.4. τθσ 
Διακιρυξθσ.  
 
 

Άρκρο 16 

Χυμμόρφωςθ με τον Ξανονιςμό ΕΕ/2016/2019 και τον ν. 4624/2019 (Α 137)72 
 

Ψα αντιςυμβαλλόμενα μζρθ αναλαμβάνουν να τθροφν τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν 
εφαρμογι του Ξανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 για τθν προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ 
επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ κυκλοφορία των δεδομζνων 
αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΞ (Γενικόσ Ξανονιςμόσ Υροςταςίασ Δεδομζνων / General 
Data Protection Regulation – GDPR) και του Ρ. 4624/2019. Ειδικότερα: 

Α) Ωσ προσ τθν επεξεργαςία από τθν Ανακζτουςα Αρχι των προςωπικϊν δεδομζνων του Αναδόχου 
ςυμπεριλαμβανομζνων των προςτθκζντων/ςυνεργατϊν/δανειηόντων εμπειρία/υπεργολάβων του, 
ιςχφουν τα παρακάτω: 

Σ Ανάδοχοσ ςυναινεί ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ και 
επιτρζπει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι να προβεί ςε αναηιτθςθ-επιβεβαίωςθ όλων των αναγκαίων 
δικαιολογθτικϊν, κακϊσ και ςτθν αναγκαία επεξεργαςία και διατιρθςθ δεδομζνων προςωπικοφ 
χαρακτιρα και ςτθν ανταλλαγι πλθροφοριϊν με άλλεσ δθμόςιεσ αρχζσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι αποκθκεφει και επεξεργάηεται τα ςτοιχεία προςωπικϊν δεδομζνων του Αναδόχου 
που είναι αναγκαία για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,  τθν εκπλιρωςθ των μεταξφ τουσ ςυναλλαγϊν και τθν 
εν γζνει ςυμμόρφωςι τθσ με νόμιμθ υποχρζωςθ, ςε ζγχαρτο αρχείο και ςε θλεκτρονικι βάςθ με υψθλά 
χαρακτθριςτικά αςφαλείασ με πρόςβαςθ αυςτθρϊσ και μόνο ςε εξουςιοδοτθμζνα πρόςωπα ι παρόχουσ 
υπθρεςιϊν ςτουσ οποίουσ ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων εργαςιϊν για λογαριαςμό τθσ και οι 
οποίοι διενεργοφν πράξεισ επεξεργαςίασ προςωπικϊν δεδομζνων. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι κα προβεί ςε ςυλλογι και επεξεργαςία (π.χ. ςυλλογι, καταχϊριςθ, οργάνωςθ,  
αποκικευςθ, μεταβολι, διαγραφι, καταςτροφι κ.λπ.), για τουσ ανωτζρω αναφερόμενουσ ςκοποφσ, των 
δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα όπωσ: (α) επίςθμων ςτοιχείων ταυτοποίθςθσ, (β) ςτοιχείων 
επικοινωνίασ, (γ) δεδομζνων και πλθροφοριϊν κοινωνικοαςφαλιςτικϊν και φορολογικϊν απαιτιςεων, (δ) 
γενικϊν πλθροφοριϊν, (ε) ςτοιχείων πλθρωμισ, χρθματοοικονομικϊν πλθροφοριϊν και λογαριαςμϊν, 
(ςτ) δεδομζνων ειδικισ κατθγορίασ, των οποίων θ ςυλλογι και επεξεργαςία επιβάλλεται από τουσ όρουσ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, ςκοποφσ αρχειοκζτθςθσ προσ το δθμόςιο ςυμφζρον, ι ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ. 

Ψα προςωπικά δεδομζνα του Αναδόχου και των ςυνεργατϊν του (ςυμπεριλαμβανομζνων των δανειηόντων 
εμπειρία/υπεργολάβων) αποκθκεφονται για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, και μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν για μελλοντικοφσ φορολογικοφσ-
δθμοςιονομικοφσ  ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν κείμενθ 
νομοκεςία, εκτόσ εάν θ νομοκεςία προβλζπει διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Χε περίπτωςθ 
εκκρεμοδικίασ αναφορικά με δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ. 
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 Αφορά ςε φυςικά πρόςωπα 





 

Χελίδα 79 

Ξακ’ όλθ τθν διάρκεια που θ Ανακζτουςα Αρχι τθρεί και επεξεργάηεται τα προςωπικά δεδομζνα ο 
Ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα ενθμζρωςθσ, πρόςβαςθσ, φορθτότθτασ, διόρκωςθσ, περιοριςμοφ, διαγραφισ ι 
και εναντίωςθσ υπό ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ προβλεπόμενεσ από το νομοκετικό πλαίςιο. 

Δεν επιτρζπεται θ επεξεργαςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα για ςκοπό διαφορετικό από αυτόν για 
τον οποίο ζχουν ςυλλεχκεί παρά μόνον υπό τουσ όρουσ και προχποκζςεισ του άρκρου 24 του ν. 
4624/2019. 

Θ διαβίβαςθ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςε άλλο δθμόςιο φορζα 
επιτρζπεται ςφμφωνα με το άρκρο 26 του ωσ άνω νόμου, εφόςον είναι απαραίτθτο για τθν εκτζλεςθ των 
κακθκόντων τθσ ι του τρίτου φορζα ςτον οποίο διαβιβάηονται τα δεδομζνα και εφόςον πλθροφνται οι 
προχποκζςεισ που επιτρζπουν τθν επεξεργαςία ςφμφωνα με το άρκρο 24 του ίδιου νόμου. 

Ψα ςτοιχεία επικοινωνίασ με τον υπεφκυνο για τθν προςταςία των προςωπικϊν δεδομζνων τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ είναι τα ακόλουκα (email …………………. /τθλ………………..). 

 

B. Ωσ προσ τθν επεξεργαςία από τον ανάδοχο προςωπικϊν δεδομζνων ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ των 
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 28 ΓΞΥΔ. Ειδικότερα, ιςχφουν τα 
παρακάτω: 

α) ο ανάδοχοσ (εκτελϊν τθν επεξεργαςία) επεξεργάηεται τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα μόνο βάςει 
καταγεγραμμζνων εντολϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ (υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ),  

β) διαςφαλίηει ότι τα πρόςωπα που είναι εξουςιοδοτθμζνα να επεξεργάηονται τα δεδομζνα προςωπικοφ 
χαρακτιρα ζχουν αναλάβει δζςμευςθ τιρθςθσ εμπιςτευτικότθτασ ι τελοφν υπό τθ δζουςα κανονιςτικι 
υποχρζωςθ τιρθςθσ εμπιςτευτικότθτασ,  

γ) λαμβάνει όλα τα απαιτοφμενα μζτρα δυνάμει του άρκρου 32 ΓΞΥΔ,  

δ) τθρεί τουσ όρουσ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2 και 4 για τθν πρόςλθψθ άλλου εκτελοφντοσ τθν 
επεξεργαςία,  

ε) λαμβάνει υπόψθ τθ φφςθ τθσ επεξεργαςίασ και επικουρεί τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ με τα κατάλλθλα 
τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, ςτον βακμό που αυτό είναι δυνατό, για τθν εκπλιρωςθ τθσ υποχρζωςθσ 
του υπευκφνου επεξεργαςίασ να απαντά ςε αιτιματα για άςκθςθ των προβλεπόμενων ςτο κεφάλαιο III 
δικαιωμάτων του υποκειμζνου των δεδομζνων,  

ςτ) ςυνδράμει τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ ςτθ διαςφάλιςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που 
απορρζουν από τα άρκρα 32 ζωσ 36 ΓΞΥΔ, λαμβάνοντασ υπόψθ τθ φφςθ τθσ επεξεργαςίασ και τισ 
πλθροφορίεσ που διακζτει ο εκτελϊν τθν επεξεργαςία,  

η) κατ’ επιλογι του υπευκφνου επεξεργαςίασ (ανακζτουςα αρχι), διαγράφει ι επιςτρζφει όλα τα 
δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα ςτον υπεφκυνο επεξεργαςίασ μετά το πζρασ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν 
επεξεργαςίασ και διαγράφει τα υφιςτάμενα αντίγραφα, εκτόσ εάν το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ ι του κράτουσ 
μζλουσ απαιτεί τθν αποκικευςθ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα,  

θ) κζτει ςτθ διάκεςθ του υπευκφνου επεξεργαςίασ κάκε απαραίτθτθ πλθροφορία προσ απόδειξθ τθσ 
ςυμμόρφωςθσ προσ τισ υποχρεϊςεισ που κεςπίηονται ςτο παρόν άρκρο και επιτρζπει και διευκολφνει 
τουσ ελζγχουσ, περιλαμβανομζνων των επικεωριςεων, που διενεργοφνται από τον υπεφκυνο 
επεξεργαςίασ ι από άλλον ελεγκτι εντεταλμζνο από τον υπεφκυνο επεξεργαςίασ.  

ι) Σ εκτελϊν τθν επεξεργαςία δεν προςλαμβάνει άλλον εκτελοφντα τθν επεξεργαςία χωρίσ προθγοφμενθ 
ειδικι ι γενικι γραπτι άδεια του υπευκφνου επεξεργαςίασ.  

 
 

Άρκρο 17 
Οοιποί όροι 

 





 

Χελίδα 80 

Άπαντεσ οι όροι τθσ Διακιρυξθσ και των Εγγράφων τθσ Χφμβαςθσ που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ 
παροφςασ αποτελοφν αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ. 

Αφοφ ςυντάχκθκε θ παροφςα ςφμβαςθ ςε δφο αντίτυπα, αναγνϊςκθκε και υπογράφθκε ωσ ακολοφκωσ 
από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ. 

 

ΣΛ ΧΩΠΒΑΟΟΣΠΕΡΣΛ 

 

…………………………………  ………………………………… 

ΓΛΑ ΨΘΡ ΑΡΑΚΕΨΣΩΧΑ ΑΦΧΘ  ΓΛΑ ΨΣΡ ΑΡΑΔΣΧΣ 

 




