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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΔΡΡΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
ΓΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 
 

Αξηζκόο πλεδξίαζεο :  9 / 24.03.2020 

 
 
Αξηζκόο Απόθαζεο:   31  / 2020 

 

 
ΘΔΜΑ:  Αθύξσζε ηεο ππ’ αξ. πξση: 2531/18-03-2020 δεκνζηεπκέλεο δηαθήξπμεο 
(Αξ.ΚΗΜΓΗ: 20PROC006449434) κε ηίηιν « Τινπνίεζε  παξαδνηέσλ 2.3.1, 2.3.2θαη 
5.3.1 γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ  "Promote tourism and Culture through the water /To 
Culter",  ζηα πιαίζηα ηνπ  πξνγξάκκαηνο INTERREG IPA CBC Greece - Republic of North 
Macedonia  2014- 2020»  
 

 
     Πην Πηδεξφθαζηξν θαη ζην Γεκνηηθφ Θαηάζηεκα ζήκεξα ηελ 24ε ηνπ κελφο Καξηίνπ ηνπ έηνπο 
2020, εκέξα Ρξίηε θαη ψξα 1000' π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ 
Γήκνπ Πηληηθήο θαηφπηλ ηεο ππ‟ αξηζκ. πξση. 2553/20.03.2020 έγγξαθεο πξφζθιεζεο ηνπ 

Ξξνέδξνπ, ε νπνία επηδφζεθε λφκηκα ζηα κέιε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Λ. 3852/10. 

     Ιφγσ έθηαθηεο θαηάζηαζεο ιήςεο κέηξσλ γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο κεηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ 

ε ζπλεδξίαζε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηειεδηάζθεςε ζχκθσλα κε ην άξζξν 10 ηεο ΞΛΞ πνπ 
δεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΘ Α΄55/11-3-2020. Πχκθσλα κε ην παξαπάλσ άξζξν "Θαηά ην δηάζηεκα 
ιήςεο ησλ κέηξσλ απνθπγήο ηεο δηάδνζεο ηνπ θνξσλντνχ COVID-19 , ε ιήςε ησλ απνθάζεσλ ησλ 
πάζεο θχζεσο ζπιινγηθψλ νξγάλσλ ησλ ΝΡΑ Α΄θαη Β΄βαζκνχ θαη ησλ δηνηθεηηθψλ ζπκβνπιίσλ ησλ 
επνπηεπφκελσλ λνκηθψλ ηνπο πξνζψπσλ, κπνξεί λα ιακβάλεη ρψξα είηε δηα πεξηθνξάο θαηά ηηο 

πξνβιέςεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 67 θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 167 ηνπ λ. 3852/2010 (Α΄87), 
είηε δηα ηειεδηάζθεςεο κε θάζε πξόζθνξν ηειεπηθνηλσληαθό κέζν.  

Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνχ ην ζψκα βξέζεθε ζε λφκηκε απαξηία κε ηελ παξνπζία επηά (7) κειψλ  
πνπ απάληεζαλ ζηελ ηειεθσληθή θιήζε πνπ ηνπο έγηλε απφ ηνλ Ξξφεδξν,  φπσο: 
                           Παξόληα κέιε                                               Απόληα κέιε 

   Γνκνπρηζίδεο Φψηηνο                                 
   Παββίδεο Ξαλαγηψηεο                                 

 Ηληδέο Ληθφιανο                                         
   Θνξσλίδεο Ξαχινο 

   Ληθεθφξνπ Θσλζηαληίλνο 
   Οαβαλίδεο Σξήζηνο                                             
   Γήκνπ Ησάλλεο 

      

      
     Ρα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηελ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ θ. Θαινπνχινπ Δπαγγειία. 

     Ν Ξξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην 1ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο, είπε ηα θάησζη: 

    „‟ Πχκθσλα κε ην άξζξν 206 παξ.1 ηνπ Λ.4555/2018: «Γελ απαηηείηαη απφθαζε ηνπ 

δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

έξγνπ, πξνκήζεηαο ή γεληθήο ππεξεζίαο. […]» 

Πχκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1ε ηνπ Λ.3852/2010, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή «Κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ παξφληνο, θαηαξηίδεη ηνπο φξνπο, ζπληάζζεη ηε 

δηαθήξπμε, δηεμάγεη θαη θαηαθπξψλεη φιεο ηηο δεκνπξαζίεο ζχκθσλα κε ηελ θείκελε 

λνκνζεζία. Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δεκνπξαζηψλ θαη ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ 

κπνξεί λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο, απφ κέιε ηεο, δεκνηηθνχο ή δεκφζηνπο ππαιιήινπο ή 

εηδηθνχο επηζηήκνλεο» 
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Πχκθσλα κε ηελ ζεσξεκέλε κειέηε ηνπ Ρκήκαηνο Ξξνγξακκαηηζκνχ, Νξγάλσζεο, 

Ξιεξνθνξηθήο θαη Γηαθάλεηαο ηνπ Γήκνπ Πηληηθήο γηα ηελ «Αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ 

πινπνίεζεο παξαδνηέσλ 2.3.1, 2.3.2 θαη 5.3.1 γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

“Promotetourismand Culturethroughthewater / ToCulter” ηνπ πξνγξάκκαηνο 

INTERREGIPAIICBCPROGRAMME“ Greece-NorthMacedonia 2014 – 2020”» (Αξ. κει. 

2/2020), ε εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 60.045,00 επξψ κε 

ΦΞΑ θαη επεηδή δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 60.000 επξψ ρσξίο ΦΞΑ, κπνξεί λα 

δηελεξγεζεί ζπλνπηηθφο δηαγσληζκφο κε έγγξαθε δηαδηθαζία γηα ηελ αλάζεζή ηεο. 

 

     Γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο έρνπλ εγγξαθεί ζρεηηθέο πηζηψζεηο ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 

ηνπ Γήκνπ έηνπο 2020 θαη κε ηελ ππ‟ αξηζ. 96/2020 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ 

Γεκάξρνπ (ΑΓΑΚ:20REQ006339327 ΑΓΑ:6Ξ2ΕΥ1-Φ54) απνθαζίζηεθε ε δηάζεζε ησλ 

αλσηέξσ πηζηψζεσλ. 

     Ππλερίδνληαο ν θ. Γήκαξρνο, είπε πσο γηα ηελ νξζφηεξε αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ θαη 

θαηά ζπλέπεηα ηελ θαηά ην δπλαηφλ θαιχηεξε πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «Αλάζεζε 

παξνρήο ππεξεζηψλ πινπνίεζεο παξαδνηέσλ 2.3.1, 2.3.2 θαη 5.3.1 γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 

έξγνπ “Promotetourismand Culturethroughthewater / ToCulter” ηνπ πξνγξάκκαηνο 

INTERREGIPAIICBCPROGRAMME“ Greece-NorthMacedonia 2014 – 2020”», ζα ιεθζνχλ 

ππφςε επηπξφζζεηα θαη θξηηήξηα αλάζεζεο κε βάζε ζπληειεζηέο βαξχηεηαο σο θάησζη: 

Κξηηήξην αλάζεζεο 

Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά ζα πξνζδηνξηζηεί ζηε βάζε ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο –ηηκήο 

πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ Ρερληθψλ θαη Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ ησλ 
δηαγσληδφκελσλ πνπ δελ απνθιείζηεθαλ. 

Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα πξνβεί ζηελ αμηνιφγεζε ησλ Ρερληθψλ Ξξνζθνξψλ ησλ Γηαγσληδφκελσλ 
κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα θαη ηνπο θαηά πεξίπησζε ζπληειεζηέο βαξχηεηαο γηα ην θάζε 
θξηηήξην φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΝΣΔΛΔΣΗ 

Θ1 Ζ νξζφηεηα αληίιεςεο ηνπ 
αληηθεηκέλνπ θαη ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο ζχκβαζεο 

Π1 20% 

Θ2 Ζ επαξθήο αλάιπζε –

εμεηδίθεπζε ηεο θαηαιιειφηεηαο 
θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 
ηεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο  

 Π2 30% 

Θ3 Ζ νξζνινγηθή αλάιπζε ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ζε 
ελφηεηεο εξγαζηψλ θαη ζχλδεζε 

ηνπο κε ηα ειάρηζηα 
απαηηνχκελα παξαδνηέα θαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα  

 Π3 30% 

Θ4  Ζ επάξθεηα ηεο Νκάδαο Έξγνπ 
θαη ε ζαθήλεηα θαηαλνκήο ησλ 

αξκνδηνηήησλ ζηα κέιε ηεο  

Π4 20%  

 ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

100%  

 

Ζ ζρέζε γηα ην άζξνηζκα ησλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο θαη ηελ ηειηθή βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο 
είλαη ν εμήο:  
Βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο = K1*0,20 + K2*0,30 + K3*0,30+Κ4*0,020 

 

Νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο φισλ ησλ θξηηεξίσλ εθθξάδνληαη ζε πνζνζηά επί ηνηο εθαηφ θαη επνκέλσο 
ην άζξνηζκά ηνπο είλαη 100. 

 

Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ  
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Ζ βαζκνιφγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 βαζκνχο ζηελ πεξίπησζε πνπ 
ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 120 
βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ.  
Θάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο θαη ζα 

ηεθκεξηψλεηαη ζηα ζρεηηθά πξαθηηθά.  
Ζ Πηαζκηζκέλε βαζκνινγία είλαη ην γηλφκελν ηνπ επη κέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο επη ηελ 
βαζκνινγία ηνπ θξηηεξίνπ ζηξνγγπινπνηεκέλν ζηα δχν (2) δεθαδηθά ςεθία.  
Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην Άζξνηζκα ησλ Πηαζκηζκέλσλ Βαζκνινγηψλ 
φισλ ησλ επηκέξνπο θξηηεξίσλ θαη απνηειεί ηνλ Ρειηθφ Βαζκφ Αμηνιφγεζεο (Βi) γηα ηνλ θάζε 
ζπκκεηέρνληα. Ξιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο 
πνηφηεηαο – ηηκήο, ζεσξείηαη εθείλε κε ηνλ κεγαιχηεξν Ιi, βάζεη ηνπ αθφινπζνπ καζεκαηηθνχ ηχπνπ:  

Λi=80*Βi/Βmax + 20*Kmin/Ki 
Όπνπ:  
Bmax = ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θαιχηεξεο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο  
Bi= ν ηειηθφο βαζκφο ηεο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο i πνςεθίνπ  

Kmin= ην θφζηνο ηεο πξνζθνξάο κε ηε κηθξφηεξε ηηκή  
Ki= ην θφζηνο ηεο πξνζθνξάο i πνςεθίνπ  

Ιi= ην ηειηθφ απνηέιεζκα, ζηξνγγπινπνηεκέλν ζηα δχν (2) δεθαδηθά ςεθία  
Πε πεξίπησζε πξνζθνξψλ κε ηελ ίδηα ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ΡΒΑ (ηζνδχλακεο πξνζθνξέο) 
πξνζσξηλφο Αλάδνρνο αλαθεξχζζεηαη ν έρσλ ην κέγηζην ζπλνιηθφ βαζκφ ηερληθήο πξνζθνξάο ΠΡΞ.  
Αλ νη ηζνδχλακεο πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή 
επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζνδχλακεο 
πξνζθνξέο.‟‟ 

 

     Θαηφπηλ ησλ αλσηέξσ, θαιείηαη ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα θαζνξίζεη ηνπο φξνπο 

δηαθήξπμεο ηνπ λένπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Αλάζεζε παξνρήο ππεξεζηψλ 

πινπνίεζεο παξαδνηέσλ 2.3.1, 2.3.2 θαη 5.3.1 γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ 

“Promotetourismand Culturethroughthewater / To Culter” ηνπ πξνγξάκκαηνο 

INTERREGIPAIICBCPROGRAMME“ Greece-NorthMacedonia 2014 – 2020”» (Αξ. κει. 

2/2020), ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζρέδην δηαθήξπμεο. 

 

Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε: 

1. ηελ αξηζκ. 2/2020 κειέηε θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο 

2. ηελ ππ‟ αξηζκ.  πξση:  2531/18-03-2020 δεκνζηεπκέλε δηαθήξπμε Γεκάξρνπ 

(Αξ.ΘΖΚΓΖΠ:20PROC006449434)  
3. ηελ ππ‟ αξηζ. 96/2020 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο ηνπ Γεκάξρνπ   

         (ΑΓΑΚ:20REQ006339327 ΑΓΑ:6Ξ2ΕΥ1-Φ54) 

     4.  ηελ ππ‟ αξηζκ. 23/2020 πξνγελέζηεξε απφθαζε ηεο Ν.Δ.   

     5.  ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 117 θαη 327 ηνπ Λ.4412/2016  

     6.  ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ.3852/2010 

   7. Ρελ εηζήγεζε ηνπ Γεκάξρνπ  

 

Α π ν θ α ζ ί δ ε η      θαηά πιεηνςεθία 

      
1.  Καηαηψλεη  ηελ ππ‟ αξηζκ.  πξση:  2531/18-03-2020 δεκνζηεπκέλε δηαθήξπμε Γεκάξρνπ 

(Αξ.ΘΖΚΓΖΠ:20PROC006449434) κε ηίηιν  «ινπνίεζε  παξαδνηέσλ  2.3.1,  2.3.2 θαη  

5.3.1 γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ  "Promote tourism and Culture through the water /To 
Culter,  ζηα πιαίζηα ηνπ  πξνγξάκκαηνο INTERREG IPA CBC Greece - Republic of North 
Macedonia  2014- 2020» γηα ηνπο ιφγνπο πνπ αλαθέξεη ν Γήκαξρνο ζηελ εηζήγεζή ηνπ 

2. Ρξνπνπνηεί ηελ κε αξηζκφ 23/2020 απφθαζε ηεο Ν.Δ.  κφλν σο πξνο ην θξηηήξην 

αλάζεζεο. 

4. Δγθξίλεη ηελ αξηζκ. 2/2020 κειέηε θαη ηα ηεχρε δεκνπξάηεζεο 

3. Ζ δαπάλε δεκνζίεπζεο ηεο ππ‟ αξηζκ. πξση. 2531/18-03-2020 δηαθήξπμεο Γεκάξρνπ 

(Αξ.ΘΖΚΓΖΠ:20PROC006449434) κε ηίηιν  «ινπνίεζε  παξαδνηέσλ  2.3.1,  2.3.2 θαη  
5.3.1 γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ  "Promote tourism and Culture through the water /To 
Culter,  ζηα πιαίζηα ηνπ  πξνγξάκκαηνο INTERREG IPA CBC Greece - Republic of North 

Macedonia  2014- 2020» ζα βαξχλεη ηνλ Γήκν Πηληηθήο. 

4. Δγθξίλεη ηε δηελέξγεηα λένπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ηελ «Αλάζεζε παξνρήο 

ππεξεζηψλ πινπνίεζεο παξαδνηέσλ 2.3.1, 2.3.2 θαη 5.3.1 γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ 
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έξγνπ “Promotetourismand Culturethroughthewater / ToCulter” ηνπ πξνγξάκκαηνο 

INTERREGIPAIICBCPROGRAMME“ Greece-North Macedonia 2014 – 2020”» (Αξ. 

κει. 2/2020), κε έγγξαθε δηαδηθαζία, γηα ηελ νπνία έρνπλ εγγξαθεί πηζηψζεηο 

χςνπο 60.045,00 επξψ, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2020. 

5. Θαζνξίδεη ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο ηνπ λένπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ κε έγγξαθε κε 

έγγξαθε δηαδηθαζία, ζχκθσλα κε ην  ζπλεκκέλν ζρέδην δηαθήξπμεο, σο εμήο: 
 

 
 

Γηαθήξπμε πλνπηηθνύ Γηαγσληζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ πινπνίεζεο παξαδνηέσλ 2.3.1, 
2.3.2θαη 5.3.1ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ:  

“Promote tourism and Culture through the water /ToCulter” 

Με θξηηήξην αλάζεζεο 

ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη πνηόηεηαο -ηηκήο 
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

 

Δπσλπκία ΓΖΚΝΠ ΠΗΛΡΗΘΖΠ 

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε ΔΙ. ΒΔΛΗΕΔΙΝ 34 -ΓΗΝΗΘΖΡΖΟΗΝ 

Ξφιε ΠΗΓΖΟΝΘΑΠΡΟΝ 

Ραρπδξνκηθφο Θσδηθφο 62300 

Ρειέθσλν 23233/50219 

Φαμ 23233/50220 

Ζιεθηξνληθφ Ραρπδξνκείν  info@sidiki.gr 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο Γξεγνξηάδεο Ληθφιανο 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL) https://www.sintiki.gov.gr/ 

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη Ν.Ρ.Α. 

 

Κύξηα δξαζηεξηόηεηα Α.Α. 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζην πιαίζην ηνπ ζπλφινπ 
ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ Ν.Ρ.Α. φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ην ηζρχνλ ζεζκηθφ πιαίζην. 

ηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  

α)    Ζ παξνχζα δηαθήξπμε είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ ειεθηξνληθή 

πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε (URL) :https://www.sintiki.gov.gr/ 

β) Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία γηα δηαθήξπμε, κπνξείηε λα απεπζχλεζηε ηηο 
εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο ζηνλ αξκφδην ππάιιειν Γξεγνξηάδε Ληθφιαν ,ηει. επηθνηλσλίαο: 
2323350219 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Γεκνζηόηεηα -Υξεκαηνδόηεζε 

 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηε δηαδηθαζία ηνπ ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ λ. 
4412/2016 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ λφκνπ απηνχ θαη ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. 

 

Γεκνζηόηεηα 

Ρν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, κέζσ ηνπ 
Γηαδηθηχνπ, ζηελ δηεχζπλζε:https://www.sintiki.gov.gr/ 

Δπίζεο πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπηεί θαη ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία 
εθεκεξίδα ηνπηθή ή ηεο έδξαο ηνπ Λνκνχ. Ρα έμνδα δεκνζίεπζεο βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 

 

Υξεκαηνδόηεζε ηεο ζύκβαζεο 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη θαηά 85% απφ ην Κέζν Ξξνεληαμηαθήο βνήζεηαο (ΗΟΑ ΗΗ) θαη 
θαηά 15% απφ Δζληθνχο πφξνπο κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ. 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 

Ν Γήκνο Πηληηθήο , ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREGIPA CBC Greece – Republic of 
North Macedonia 2014-2020, ζπκκεηέρεη ζηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ Promote tourism and 
Culture through the water κε αθξσλχκην ToCulter. 

Ρν έξγν εληάζζεηαη ζηνλ Α.Ξ.1, Δ.Π. 1.3 κε ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ 846.833,70€ €, ελψ ν 
αλαινγνχλ πξνυπνινγηζκφο ηνπ   Γήκνπ Πηληηθήο αλέξρεηαη ζηα 112.337,00€. 

Tν εηαηξηθφ ζρήκα απνηειείηαη απφ ηνπο: 

- Δπηθεθαιήο Δηαίξνο: Ξεξηθεξεηαθφ Ρακείν Αλάπηπμεο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο  

https://www.sintiki.gov.gr/?page_id=1964&preview=true
https://www.sintiki.gov.gr/
https://www.sintiki.gov.gr/
https://www.sintiki.gov.gr/
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- PB2: Νξγαληζκφο Ξνιηηηζκνχ, Αζιεηηζκνχ θαη Ξεξηβάιινληνο Γήκνπ Βφιβεο  

- PB3: Γήκνο Πηληηθήο 

- PB4: Θέληξν Γηα Βίνπ Κάζεζεο Δπηπέδνπ ΗΗ Ξεξηθέξεηαο Θεληξηθήο Καθεδνλίαο, 
Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Πεξξψλ  

- PB5: Γήκνο Strumica 

- PB6: Γήκνο Struga 

Ρν πξνηεηλφκελν έξγν έρεη σο άκεζν ζηφρν ηε δεκηνπξγία κηαο θνηλήο ηνπξηζηηθήο ηαπηφηεηαο κε 
βάζε ηηο δηαδξνκέο ηνπ λεξνχ, κε ζθνπφ ηε βειηίσζε ηνπ δηαζπλνξηαθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο θαη 
ππεξεζηψλ θαη ηελ ελίζρπζε ηνπξηζηηθήο ξνήο ζηελ πεξηνρή. 

Ζ πεξηνρή πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ κε ηίηιν   PromotetourismandCulturethroughthewaterθαη 
αθξσλχκηνToCulterπνπ πινπνηείηαη ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο INTERREGIPA CBCGreece – 

RepublicofNorthMacedonia 2014-2020,παξνπζηάδεη αληαγσληζηηθά πιενλεθηήκαηα φπσο είλαη ε 
πινχζηα πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά, ε θπζηθή νκνξθηά θαη ε γεσγξαθηθή πνηθηιία. 

Άκεζνο ζηφρνο ηνπ έξγνπ είλαη ε δεκηνπξγία κηαο θνηλήο ηνπξηζηηθήο ηαπηφηεηαο πνπ ζα βαζίδεηαη 
ζην πδάηηλν ζηνηρείν θαη ζα εμεηδηθεχεηαη ζχκθσλα κε ηελ ηαπηφηεηα ηεο θάζε πεξηνρήο  κέζσ κηα 

θαηλνηφκνπ πιαηθφξκαο θαη κέζσ δξαζηεξηνηήησλ δηθηχσζεο πνπ ζηφρν ζα έρνπλ ηελ αλάπηπμε 
παθέησλ πξνψζεζεο πνπ ζα αλαδεηθλχνπλ ηνλ ηνπξηζκφ θαη ηηο ηνπξηζηηθέο ππεξεζίεο ζηελ 
δηαζπλνξηαθή πεξηνρή. 

Νη δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζα πινπνηεζνχλ αλακέλεηαη λα επεξεάζνπλ ηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ 
ππεξεζηψλ, ηε δεκηνπξγία δηθηχσλ θαη εηαηξηθψλ ζρέζεσλ κεηαμχ ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο θαη ησλ 
ηνπηθψλ θνξέσλ πνπ ζα απνζθνπνχλ ζηελ πξνψζεζε θνηλψλ ηνπξηζηηθψλ ηφπσλ, ηε δηαηήξεζε ηεο 
θπζηθήο θιεξνλνκηάο, ηελ ελζάξξπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο  θαη ηνλ αληαγσληζκφ ζηνλ ηνπξηζκφ 

θαη άιινπο ζρεηηθνχο ηνκείο, ηελ πξνψζεζε θνηλψλ ηνπξηζηηθψλ πξνζθνξψλ θαζψο θαη ηελ 
πξνψζεζε ηεο εηθφλαο ηεο πεξηνρήο ζε πηζαλνχο επελδπηέο θαη επηζθέπηεο. 

Άκεζεο νκάδεο – ζηφρνη (targetgroups) γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ έξγνπ είλαη νη αθφινπζεο: 

 Ρνπηθφο πιεζπζκφο 

 Ρνπξίζηεο / Δπηζθέπηεο 

 Ρνπηθέο επηρεηξήζεηο ζε ηνπξηζηηθνχο θαη ζρεηηθνχο ηνκείο πνπ έρνπλ ζηφρν ηελ  αχμεζε ηνπ 
εηζνδήκαηφο ηνπο 

 Ρνπηθέο / πεξηθεξεηαθέο αξρέο πνπ αζρνινχληαη κε ηνλ αλαπηπμηαθφ ζρεδηαζκφ ζηνλ ηνκέα 
ηνπ ηνπξηζκνχ 

 Πχιινγνη γηα ειηθησκέλνπο θαη 

 Ραμηδησηηθά πξαθηνξεία 

Ρν έξγν δνκείηαη ζε πέληε (5) Ξαθέηα Δξγαζίαο σο αθνινχζσο: 

Ξαθέην Δξγαζίαο 1: Γηαρείξηζε θαη ζπληνληζκφο 

Ξαθέην Δξγαζίαο 2: Δπηθνηλσλία θαη δηάρπζε  

Ξαθέην Δξγαζίαο 3: Βειηίσζε δηαζπλνξηαθνχ ηνπξηζηηθνχ πξντφληνο  

Ξαθέην Δξγαζίαο 4: Γξαζηεξηφηεηεο εθηφο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο 

Ξαθέην Δξγαζίαο 5: Γξάζεηο δηθηχσζεο θαη θεθαιαηνπνίεζεο  

Ν Γήκνο Πηληηθήο πινπνηεί παξαδνηέα ηα νπνία εληάζζνληαη ζηα Ξαθέηα Δξγαζίαο 1,2,3 & 5.   

Νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Θνηλνχ Ιεμηινγίνπ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) :  

 79341000-6 πεξεζίεο δηαθήκηζεο  

 79952000-2 πεξεζίεο εθδειψζεσλ  

 79342200-5 πεξεζίεο πξνψζεζεο  
 22140000-3 Δλεκεξσηηθά έληππα  

 72212224-5 πεξεζίεο αλάπηπμεο ινγηζκηθνχ επεμεξγαζίαο ηζηνζειίδσλ  
 
Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 60.045,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 
24 % (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΞΑ: 48.423,39 €  ΦΞΑ : 11.621,61€ ). 
 
Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε έμη (6) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο. 
 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζην 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η  ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.  
Κξηηήξην αλάζεζεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή 
άπνςε πξνζθνξά βάζεη πνηόηεηαο –ηηκήο. 
1.4 Θεζκηθφ πιαίζην 

ΑΔΑ: 9Ψ62Ω1Υ-Ω24



7 

 

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ 
εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο: 

1. ηνπ λ. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκόζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηώλ θαη Τπεξεζηώλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

2. ηνπ λ. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ εθαξκνγή 
αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2014−2020, Β) Δλζσκάησζε 
ηεο Οδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 13εο Ινπλίνπ 
2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζην ειιεληθό δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) 
θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη εθαξκνγή 
αλαπηπμηαθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -2013», 

3. ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 

ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο», 
4. ηνπ λ. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεύζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεύζεηο Ννκηθώλ 

Πξνζώπσλ θαη Τπεξεζηώλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 
(Α΄161) θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1,  

5. ηεο παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 
2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο εκπνξηθέο 

ζπλαιιαγέο»,  
6. ηνπ λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Νόκσλ γηα ην Διεγθηηθό πλέδξην» 
7. ηνπ λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  
8. ηνπ λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λόκσλ 

θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθώλ, δηνηθεηηθώλ θαη απηνδηνηθεηηθώλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν 
"Πξόγξακκα Γηαύγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

9. ηνπ λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»,  
10. ηνπ λ.2690/1999 (Α' 45) “Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  

θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 
11. ηνπ λ. 2121/1993 (Α' 25) “Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη Πνιηηηζηηθά 

Θέκαηα”,  
12. ηνπ π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα 

θαη ζηνηρεία”,  

13. ηνπ π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο” 
14. ηεο κε αξ. 57654 (Β‟ 1781/23.5.2017) Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

«Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ Ηιεθηξνληθνύ 
Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο» 

15. ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 
δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 

παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, 
θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε 
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

16. Ρηο δηαηάμεηο ηεο αξηζκ. 3004881/YΓ1244/06.04.2016 (ΦΔΘ 1099Β) (ΑΓΑ : Τ7ΘΓ4653Ν7-
ΕΦΚ) Θνηλήο πνπξγηθήο Απφθαζεο Ππζηήκαηνο Γηαρείξηζεο θαη Διέγρνπ ησλ 
Ξξνγξακκάησλ ηνπ Πηφρνπ «Δπξσπατθή Δδαθηθή πλεξγαζία»,  

17. Ρν Programme Manual ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

18. Ρελ Δμεηδίθεπζε Νδεγηψλ γηα ηηο δηαδηθαζίεο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ θαη ηελ επηιεμηκφηεηα 

ησλ δαπαλψλ,  
19. Ρηο Θαηεπζπληήξηεο Νδεγίεο ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ  
20. Tν εγθεθξηκέλν ηερληθφ δειηίν ηνπ έξγνπ (Αpplication Form ) 
21. Ρελ ππ‟ αξηζ Α2-2.2.-4 ζχκβαζε ρξεκαηνδφηεζεο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ Promote 

tourism and Culture through thewater κε αθξσλχκην To Culter ζην πιαίζην ηνπ 
πξνγξάκκαηνο INTERREGIPA Cross Border Cooperation Programme CCI 2014 TC 16 

I5CB 009 
22. Ρελ αλάγθε πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ  
23. Ρν αξ.ΘΖΚΓΖΠ :20REQ006220411 πξσηνγελέο αίηεκα ηνπ Γεκάξρνπ. 
24. Ρελ αξ.2/2020 κειέηε ηνπ Ρκήκαηνο Ξξνγξακκαηηζκνχ ,Νξγάλσζεο, Ξιεξνθνξηθήο θαη 

Γηαθάλεηαο. 
25. Ρελ αξ.πξση:1714/2020, 96 (ΑΓΑ: 6Ξ2ΕΥ1-Φ54  , ΘΖΚΓΖΠ: 

20REQ0063339327)απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο . 
26. Ρελ 2/2020(ΑΓΑ:Υ8ΑΘΥ1-8ΛΞ) απφθαζε νηθνλνκηθήο επηηξνπήο πεξί ζπγθξφηεζεο 

επηηξνπήο ελζηάζεσλ δηαγσληζκψλ. 
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27. Ρελ 3/2020(6ΓΥ0Υ1-ΔΖΤ)απφθαζε νηθνλνκηθήο επηηξνπήο πεξί ζπγθξφηεζεο επηηξνπήο 
δηελέξγεηαο δηαγσληζκψλ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ. 

28. Ρελ κε αξ. 23/2020 Απφθαζε Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.  ηνπ Γήκνπ Πηληηθήο γηα ηελ έγθξηζε 
ησλ φξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηνπ  ηεχρνπο δηαθήξπμεο. 

29. Ρελ 31./2020 απφθαζε Νηθνλνκηθήο επηηξνπήο πεξί καηαίσζεο ηεο Αξ.ΘΖΚΓΖΠ 
:20PROC6449434  2020-03-18 Γηαθήξπμεο, θαη θαζνξηζκνχ λέσλ φξσλ 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ 

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί   ηελ ……..,  ……/…./2020 κε ψξα έλαξμεο θαηάζεζεο ησλ 
πξνζθνξψλ ηελ 10.30 π.κ. θαη ψξα ιήμεο 11.00 π.κ., ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ 
Νη πξνζθνξέο κπνξνχλ λα ππνβιεζνχλ θαη κε courier ή ηαρπδξνκείν, αιιά πξέπεη λα έρνπλ θηάζεη 
ζην πξσηφθνιιν ηεο ππεξεζίαο έσο ηελ αλσηέξσ εκέξα θαη ψξα. 
1.6 Γεκνζηόηεηα 

Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ 

(ΘΖΚΓΖΠ)  
Ρν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, κέζσ ηνπ 

Γηαδηθηχνπ, ζηελ δηεχζπλζε: https://www.sintiki.gov.gr/ 
Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο 
παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΓΔΗΑ) 

Δπίζεο πεξίιεςε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα δεκνζηεπηεί ζε κία εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία εθεκεξίδα 
ηνπηθή ή ηεο έδξαο ηνπ Λνκνχ. 
1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 
α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,  
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο 
θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, 
ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη 

νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ 
ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ 
ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο 
β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ 
γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 
2. ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 
2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 
Ρα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο είλαη ηα αθφινπζα:  
ε παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα Ξαξαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο , ήηνη :  
- ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η : ΑΛΑΙΡΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΦΠΗΘΝ ΘΑΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ 
ΠΚΒΑΠΖΠ  

- ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ: ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 
-ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗI:ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

- ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗV: ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΡΞΝΞΝΗΖΚΔΛΝ ΔΛΡΞΝ ΞΔΘΛΖΠ ΓΖΙΥΠΖΠ (ΡΔΓ) 
νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά 
κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά  
2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Ρν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή, κέζσ ηνπ 
Γηαδηθηχνπ, ζηελ δηεχζπλζε: https://www.sintiki.gov.gr/ 
Νη ελδηαθεξφκελνη γηα ηπρφλ έληππε παξαιαβή θαη γηα επηπιένλ πιεξνθνξίεο γηα ηνλ παξφληα 
δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, ππ. πάιιεινο Γξεγνξηάδεο 
Ληθφιανο θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο Γεπηέξα – Ξαξαζθεπή θαη ψξεο 07:00-15:00κκ 
2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 
Ρα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη εγγξάθσο, ην αξγφηεξν 6 εκέξεο πξηλ 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη εγγξάθσο. Αηηήκαηα παξνρήο 
δηεπθξηλήζεσλ πνπ ππνβάιινληαη κε άιιν ηξφπν δελ εμεηάδνληαη.  
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε 
φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

https://www.sintiki.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα έγθαηξα, δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ 
νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ,  
β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ή ησλ αιιαγψλ. 
Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ 
πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε 
φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ 
πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 
α) Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία πνπ 
νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. 
β) Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 
Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ ή 

ησλ αιιαγψλ. 
Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 
2.1.4 Γιώζζα 
Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα  
Ρπρφλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 
ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα 
θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 

1497/1984 (Α΄188)2.Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ 
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο 
ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί 
ην έγγξαθν..  
Ρα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 

εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). 

Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο 
είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.  
Θάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, ζα 
γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 
2.1.4 Δγγπήζεηο 

Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ηεο παξαγξάθνπ 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ ιεηηνπξγνχλ 
λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεοή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο 
ΠΓΠ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα 
εθδίδνληαη απφ ην Δ.Ρ.Α.Α. - Ρ.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ 
θαη Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί 
παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, 
ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε 

ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο 
εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 
Νη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία 
έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο 
εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηε 
δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο 

αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε 
παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο 
θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη 
ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) 
ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή 

κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν 
απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ 
θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

ην ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV πεξηιακβάλεηαη ην ππόδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο. 
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Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα 
δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 
 
2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 
πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα 
ζε: 
α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 
β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.), 
γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε δεκφζηα 
ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε 

ηελ Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο, θαζψο θαη  
δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 
ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ. 
2. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ 
απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο.  

3. Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 
επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. 
2.2.2 Λόγνη απνθιεηζκνύ 
Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) 
πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα 
κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.2.1.  Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 
αθφινπζνπο ιφγνπο:  
α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ 
εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο 
ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ 

C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 
2003/568/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ 
ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία ή 
ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  
γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε 

ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 
νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 
13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή 
απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο,  
ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, φπσο 
απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 
ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ 
εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 
ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο Νδεγίαο 
2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ 
πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, 

θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 
ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 
Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε 
ηειεζίδηθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή 
επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.  
Πηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη 

Δ.Δ.) θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ  αθνξά 
θαη‟ ειάρηζηνλ ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

Πηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά θαη‟ 
ειάρηζηνλ ζηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 
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Πηηο πεξηπηψζεηο Ππλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά ζηα κέιε ηνπ 
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 
Πε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ 
αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο ε,(α) έσο (ζη) ε θαηά ηα αλσηέξσ, πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ 
έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε από ηελ 
εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απόθαζε.  
2.2.2.2.Πηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : 
α) φηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε 
ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ 

εζληθή λνκνζεζία ή/θαη   
β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη 
αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 
Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο 

ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ 
επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

Γελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε 
ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο.  
ή/θαη 
γ) ε Αλαζέηνπζα Αξρή  γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ επηβιεζεί ζε 
βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 

ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα 
αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο 
λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), 
φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ 
αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα 
αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) 

δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Νη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη 
δεζκεπηηθή ηζρχ.  
2.2.2.3 Θαη' εμαίξεζε, επίζεο, ν πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 2.2.2.2, ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ 
εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε 
ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε 
δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 λ. 
4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.  
2.2.2.3. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 
πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  
(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 
4412/2016,  

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζεή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί 

ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζεαπφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη 
ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε 
εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν 
νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 
ιεηηνπξγίαο,  
(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  
δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 
δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

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

ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  
(ζη) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ 
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θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 3.2 ηεο παξνχζαο,  
(δ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ 
αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία.  
Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (δ)  ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε 
ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε από ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνύ 
γεγνλόηνο. 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα εθ 
ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 4, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 
απνδεδεηγκέλα ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο 
2.2.2.4. Ν πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 
ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή παξαιείςεψλ 
ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο  

2.2.2.5. Ξξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη 
ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.2.1, 2.2.2.2. γ) θαη 2.2.2.4 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα 

απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν 
ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ 
νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Ρα κέηξα πνπ 
ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο 
ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ 
αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Νηθνλνκηθφο 
θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ 

επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί 
λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ 
ιφγσ απφθαζε. 
2.2.2.6. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά ηελ 
πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ 
λ. 4412/2016. 

2.2.2.7. Νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε ηνπ 

άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 
Κξηηήξηα Δπηινγήο 
2.2.3  Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο 
Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο απαηηείηαη 
λα αζθνύλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή δξαζηεξηόηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο 

ππεξεζίαο  Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα από ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ ηεξνύληαη 
ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνύλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην 
Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ 
εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Υώξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρώξεο 
πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνύκελε πεξίπησζε θαη 
έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά 

κεηξώα. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην 
Βηνηερληθό ή Δκπνξηθό ή Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην ή ζην Μεηξών Καηαζθεπαζηώλ Ακπληηθνύ Τιηθνύ 
2.2.4 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 
Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ κέζν γεληθφ εηήζην θχθιν εξγαζηψλ γηα ηελ 
ηειεπηαία ηξηεηία (2018,2017,2016) κεγαιχηεξν απφ 60.000 €)  

2.2.5 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 
Σερληθή επάξθεηα  
Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο ηξηεηίαο λα έρνπλ πινπνηήζεη σο Θχξηνη Αλάδνρνη ηνπιάρηζηνλ δέθα 
(10)  αληίζηνηρα έξγα πνπ λα αθνξνχλ ζε  ππνζηήξημε, ζρεδηαζκφ, πξνβνιή, δεκνζηφηεηα θαη 
επηθνηλσλία,  εθ ησλ νπνίσλ πέληε (5) λα είλαη ζπγρξεκαηνδνηνχκελα θαη ηνπιάρηζηνλ δπν (2) λα 
αθνξνχλ ηε δηαζπλνξηαθή πεξηνρή Διιάδα-Βφξεηα Καθεδνλία 

Υο ζπλαθή έξγα λννχληαη: 
 Έξγα πξνβνιήο δεκνζηφηεηαο ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ 
 Έξγα ζηξαηεγηθήο επηθνηλσλίαο, δεκνζηφηεηαο θαη πξνψζεζεο  

 Έξγα παξαγσγήο πξσηφηππσλ κελπκάησλ ιφγνπ, ήρνπ  θαη εηθφλαο  
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Ζ απφδεημε ησλ αλσηέξσ ειάρηζησλ πξνυπνζέζεσλ γίλεηαη κε ηελ θαηάζεζε ησλ απαξαίηεησλ 
ζηνηρείσλ ηεθκεξίσζεο φπσο βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο ή εθδνζέληα ηηκνιφγηα ή ζρεηηθέο 
ζπκβάζεηο θηι.  
 

Ν ζπκκεηέρσλ νθείιεη λα απνδείμεη φηη θαιχπηεη ηηο αλσηέξσ ειάρηζηεο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο, 
θαηαζέηνληαο κε ηελ πξνζθνξά ηνπ θαηάινγν θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ θπξηφηεξσλ, ζρεηηθψλ 
κε ηα αλσηέξσ ζεκαηηθά αληηθείκελα, έξγσλ κε έλδεημε ηεο νηθνλνκηθήο ηνπο αμίαο, ηνπ ρξφλνπ 
πινπνίεζεο θαη ηνπ απνδέθηε, θαζψο θαη ηνπ πνζνζηνχ ζπκκεηνρήο ηνπ ζε απηφ. Δπίζεο, απαηηείηαη 
θαηά ην ζηάδην ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ε πξνζθφκηζε ησλ ζρεηηθψλ ζπκβάζεσλ ή 
ηηκνινγίσλ πιεξσκήο ή βεβαηψζεσλ θαιήο εθηέιεζεο ή πξσηνθφιισλ παξαιαβήο. 
 

Πηελ πξνζθνξά ηνπ ν πξνζθέξσλ ζα επηζεκαίλεη κε ζαθήλεηα πνηα έξγα θαιχπηνπλ ηηο αλσηέξσ 
πξνυπνζέζεηο, παξαζέηνληαο ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 
 
Πίλαθαο 1- Πίλαθαο έξγσλ 

Α/Α 
Τίτλοσ 
Έργου 

Χαρακτηριςμόσ 

 του Έργου & 

Θεματικό  

Αντικείμενο  

που καλφπτει 

Αντικείμενο των  

Εργαςιών ςτουσ 

 ζητοφμενουσ 
τομείσ  

υπηρεςιών 

Κφριοσ  

του 
Έργου 

Ημερομηνία 

 Έναρξησ 

Ημερομηνία 
Ολοκλθρωςη
σ 

Κατάςταςη 

Έγγραφα 

 
Τεκμηρίως
ησ 

Ρόλοσ 
Προςφέροντα 
ςτο έργο 

          

          

 

Δπίζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 
απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ νκάδα έξγνπ ή λα είλαη-ζηελ πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ: 

Ρα κέιε ηεο νκάδαο έξγνπ ζα πξέπεη λα είλαη  θαη ειάρηζηνλ πέληε (5) ζπλνιηθά θαη σο εμήο: 
1. πεχζπλνο έξγνπ  
2. Αλαπιεξσηήο ππεχζπλνο έξγνπ  
3. Κέινο ΝΔ, ππεχζπλνο νπηηθναθνπζηηθψλ παξαγσγψλ 
4. Κέινο ΝΔ, ππεχζπλνο media 

5. Κέινο ΝΔ, ππεχζπλνο γξαθίζηαο  
6. Κέινο ΝΔ, ππεχζπλνο δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο  
•Τπεύζπλνο Έξγνπ: Ν πεχζπλνο Έξγνπ (Δ) ζα πξέπεη λα είλαη πηπρηνχρνο ηξηηνβάζκηαο 
εθπαίδεπζεο κε θαηεχζπλζε θνηλσληθέο επηζηήκεο, ή  θάηνρνο κεηαπηπρηαθνχ ηίηινπ ζπνπδψλ κε 
αληηθείκελν ζπλαθή κε ην έξγν (ελδεηθηηθά ηελ επηθνηλσλία/κάξθεηηλγθ/ δεκνζηνγξαθία/ δηεζλψλ 
ζπνπδψλ )λα δηαζέηεη ηνπιάρηζηνλ δεθαεηή (10εηή) εκπεηξία ζε ζπλαθή κε ην έξγν αληηθείκελα θαη 
λα έρεη ζπκκεηάζρεη σο πεχζπλνο Έξγνπ ζηελ πινπνίεζε ηνπιάρηζηνλ 10 αληίζηνηρσλ 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ έξγσλ.  Λα δηαζέηεη άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο θαη θαιή γλψζε αθφκα κίαο 
μέλεο γιψζζαο.  
•Αλαπιεξσηήο Τπεύζπλνο Έξγνπ: Θα νξηζηεί απφ ηα ινηπά κέιε ηεο νκάδαο. 

Λνηπά κέιε Οκάδαο Έξγνπ 
Ζ Νκάδα Έξγνπ ηνπ ππνςήθηνπ αλαδφρνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα άηνκα: 
•Μέινο ΟΔ, ππεύζπλνο δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο: Ξηπρηνχρν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε 

αληηθείκελν ηηο νηθνλνκηθέο/πνιηηηθέο επηζηήκεο, κε εκπεηξία ζε Ππγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα 
πξνβνιήο θαη ζπλνιηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ ηξία (3) έηε. Λα δηαζέηεη θαιή γλψζε 
ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.  
•Μέινο ΟΔ, ππεύζπλνο media: Ξηπρηνχρν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε αληηθείκελν ηηο 
νηθνλνκηθέο/πνιηηηθέο επηζηήκεο. Λα δηαζέηεη άξηζηε γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο θαη θαιή γλψζε 
ηνπιάρηζηνλ άιιεο κηαο μέλεο γιψζζαο. 
•Μέινο ΟΔ, ππεύζπλνο γξαθίζηαο: Ξηπρηνχρν ζρνιήο γξαθηζηηθήο κε εκπεηξία ζε ηνπιάρηζηνλ 5 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα πξνβνιήο θαη δεκνζηφηεηαο.  
•Μέινο ΟΔ, ππεύζπλνο νπηηθναθνπζηηθώλ παξαγσγώλ: Ξηπρηνχρν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο 
κε αληηθείκελν ηελ πιεξνθνξηθή /web design/development, κε επαγγεικαηηθή εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 
πέληε (5) έηε. Λα δηαζέηεη θαιή γλψζε ηεο αγγιηθήο γιψζζαο.  
•Μέινο ΟΔ, θεηκελνγξάθν/copywriter: Ξηπρηνχρν ηξηηνβάζκηαο εθπαίδεπζεο κε αληηθείκελν ηηο 

θνηλσληθέο επηζηήκεο. Λα δηαζέηεη εκπεηξία ζε ηνπιάρηζηνλ 5 ζπγρξεκαηνδνηνχκελα έξγα πξνβνιήο 
θαη δεκνζηφηεηαο. 
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2.2.6 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο  
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη 
κε ηα πξφηππα:  
α) ΔΙΝΡ 1435:2009 θαη 

β)ISO 9001:2015 

2.2.7 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ 
Θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνθνξάο νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ πέξα απφ ηα 
δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξ. 2.2.3 θαη 2.2.6 σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην 
πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο 
Γήισζεο (ΡΔΓ) (Β/3698/16-11-2016), ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα 
ΞαξάξηεκαΗV,, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 

1599/1986. 
Ρν ΡΔΓ θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ 
Ξαξαξηήκαηνο Α ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑΓΖΠ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Θαηεπζπληήξηαο Νδεγίαο 15/2016 (ΑΓΑ:  
ΥΣ0ΓΝΜΡΒ-ΑΘΖ). Ρν ΡΔΓ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη αλαξηεκέλν ζηελ ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΑΓΖΠ 
(www.eaadhsy.gr) θαη (www.hsppa.gr ). 

Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο (ΡΔΓ), 
ην νπνίν ππνγξάθεηαη, ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεηκφλν ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε 
εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο  πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ 
άξζξνπ 2.2.2.1ηεο παξνχζαο γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή 

ειέγρνπ ζε απηφλ.  
Υο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ 
ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή 
ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο 
ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

Πηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Ρππνπνηεκέλν Έληππν 
πεχζπλεο Γήισζεο ( ΡΔΓ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

Ρν ΔΔΔΠ ή ην ΡΔΓ θαηά πεξίπησζε κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ 

2.2.8 Απνδεηθηηθά κέζα 
Α. Ρν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, 
φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.6, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, 
θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο 

πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016. 
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά ζηνηρεία, 
αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο 
ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε 
θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ 
θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ 

δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη ζην Ρππνπνηεκέλν Έληππν 

πεχζπλεο Γήισζεο (ΡΔΓ) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016  
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή πνπ 
έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα 
ηζρχνπλ. 
Β.1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.2 νη 
πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 
α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.2.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, 

ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ 
θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο. Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο 
ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ 
ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 
απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.2.1, 

β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.2.2 θαη 2.2.2.4 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ 
είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα πηζηνπνηεηηθά φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ 
ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην πξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα.Ρν πηζηνπνηεηηθφ  φηη ην 
λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν 
Ξξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ 
εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Κ.Ζ., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, 

σο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Ρα θπζηθά πξφζσπα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελπξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ 
πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε. Ζ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη 
κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ 
Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην 
έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 2.2.2.1 θαη 2.2.2.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.2.4, ην έγγξαθν ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ 
δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο 
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ 
νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο. 
Νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα 
έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.2.1 θαη 
2.2.2.2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.2.4. 
Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.2.4 ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο 
νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη 
απνθιεηζκνχ. 
γ)Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2.2.2.2γ ηεο παξνχζαο, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε 

Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Ππληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ Πρέζεσλ, απφ ην νπνίν λα 
πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε 
ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο 
πξνζθνξάο.  
Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ ή φπνπ ην 
έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 1, ζηηο πεξηπηψζεηο α΄ θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα 
αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη 
έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή 
δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ 
θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο. 

Νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία 
αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξ. ή φηη ηα έγγξαθα 
απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 1, ζηηο πεξηπηψζεηο α΄ 
θαη β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2 θαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 
4412/2016. Νη επίζεκεοδειψζεηο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ 
πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ λ. 4412/2016. 
Κέρξη λα θαηαζηεί εθηθηή ε έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο 

παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 80 ηνπ λ. 4412/2016, απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, ρσξίο λα απαηηείηαη επίζεκε δήισζε ηνπ ΠΔΞΔ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ 
πηζηνπνηεηηθνχ. 
δ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.2.8. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ 
έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 
B. 2.Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.3. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε 
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ επαγγεικαηηθνχ 

ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε 
θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ 
επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 
4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ 
επάγγεικά ηνπο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ 
κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ 

πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο 
δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ 
νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη 

δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο. 
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Νη  εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην 
Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην ή ζην Κεηξψν Θαηαζθεπαζηψλ Ακπληηθνχ ιηθνχ 
Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.4 νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηνπο γεληθνχο εηήζηνπο θχθινπο εξγαζηψλ ησλ εηψλ 2018,2017 

θαη 2016.  
Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.1 νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
πξνζθνκίδνπλ βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο ή ηηκνιφγηα ή ζπκβάζεηο θαη βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα ηεο 
νκάδαο έξγνπ.  
Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 
2.2.2 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηηο ζρεηηθέο βεβαηψζεηο.. 
Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν, πξνζθνκίδεη ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο 
θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΘ, 
ζπγθξφηεζε Γ.Π. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ 
δηαγσληδνκέλνπ). Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζή ηνπ, φιεο νη 

ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξία 
θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα ππνγξαθήο 

θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεία 
ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 
Β.7. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη απφ 
ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο 
πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 
VII ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο 
πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ 

αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.  
Πηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ 
ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ 
θαηάινγν.  
Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο 

φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ.  
Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ ηελ 
ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.  
Β.8. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, 
θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα 
κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ρα απνδεηθηηθά κέζα γίλνληαη απνδεθηά θαηά ηνλ αθφινπζν ηξφπν:  
α) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 73, ηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο 
παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73 θαη ηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 
4412/2016 εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,  
β) ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016 
εθφζνλ είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπο, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη 
ρξφλνο ηζρχνο, λα έρνπλ εθδνζεί θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε,  

γ) ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λ. 4412/2016, ηα 

απνδεηθηηθά ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, θαη ηα πηζηνπνηεηηθά 
αξκφδηαο αξρήο ζρεηηθά κε ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ ζε πεξίπησζε αλσλχκσλ εηαηξεηψλ, 
εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,  
δ) νη έλνξθεο βεβαηψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο 
θαη  
ε) νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ 

ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 
 
Ρα έγγξαθα ηνπ παξφληνο ππνβάιινληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 94). 
Δηδηθά ηα απνδεηθηηθά ηα νπνία απνηεινχλ ηδησηηθά έγγξαθα, κπνξεί λα γίλνληαη απνδεθηά θαη ζε 
απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά 
ηνπο. 
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2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο 
Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά ζα πξνζδηνξηζηεί ζηε βάζε ηεο βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο –ηηκήο 
πνπ ζα πξνθχςεη απφ ηελ αμηνιφγεζε ησλ Ρερληθψλ θαη Νηθνλνκηθψλ Ξξνζθνξψλ ησλ 
δηαγσληδφκελσλ πνπ δελ απνθιείζηεθαλ. 

Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζα πξνβεί ζηελ αμηνιφγεζε ησλ Ρερληθψλ Ξξνζθνξψλ ησλ Γηαγσληδφκελσλ 
κε βάζε ηα παξαθάησ θξηηήξηα θαη ηνπο θαηά πεξίπησζε ζπληειεζηέο βαξχηεηαο γηα ην θάζε 
θξηηήξην φπσο παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί: 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΤΝΣΔΛΔΣΗ 

Θ1 Ζ νξζφηεηα αληίιεςεο ηνπ 
αληηθεηκέλνπ θαη ησλ 

απαηηήζεσλ ηεο ζχκβαζεο 

Π1 20% 

Θ2 Ζ επαξθήο αλάιπζε –
εμεηδίθεπζε ηεο θαηαιιειφηεηαο 

θαη ηεο απνηειεζκαηηθφηεηαο 

ηεο κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο  

 Π2 30% 

Θ3 Ζ νξζνινγηθή αλάιπζε ηνπ 
αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο ζε 
ελφηεηεο εξγαζηψλ θαη ζχλδεζε 

ηνπο κε ηα ειάρηζηα 
απαηηνχκελα παξαδνηέα θαη ην 

ρξνλνδηάγξακκα  

 Π3 30% 

Θ4  Ζ επάξθεηα ηεο Νκάδαο Έξγνπ 
θαη ε ζαθήλεηα θαηαλνκήο ησλ 

αξκνδηνηήησλ ζηα κέιε ηεο  

Π4 20%  

 ΑΘΡΟΙΜΑ ΤΝΣΔΛΔΣΩΝ 
ΒΑΡΤΣΗΣΑ 

100%  

 

 
Ζ ζρέζε γηα ην άζξνηζκα ησλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο θαη ηελ ηειηθή βαζκνινγία ηεο πξνζθνξάο 
είλαη ν εμήο:  

Βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο = K1*0,20 + K2*0,30 + K3*0,30+Κ4*0,020 
 

Νη ζπληειεζηέο βαξχηεηαο φισλ ησλ θξηηεξίσλ εθθξάδνληαη ζε πνζνζηά επί ηνηο εθαηφ θαη επνκέλσο 
ην άζξνηζκά ηνπο είλαη 100. 

 

2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ  

Ζ βαζκνιφγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 βαζκνχο ζηελ πεξίπησζε πνπ 
ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 120 
βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ.  
Θάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο θαη ζα 

ηεθκεξηψλεηαη ζηα ζρεηηθά πξαθηηθά.  
Ζ Πηαζκηζκέλε βαζκνινγία είλαη ην γηλφκελν ηνπ επη κέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο επη ηελ 
βαζκνινγία ηνπ θξηηεξίνπ ζηξνγγπινπνηεκέλν ζηα δχν (2) δεθαδηθά ςεθία.  

Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θάζε πξνζθνξάο είλαη ην Άζξνηζκα ησλ Πηαζκηζκέλσλ Βαζκνινγηψλ 
φισλ ησλ επηκέξνπο θξηηεξίσλ θαη απνηειεί ηνλ Ρειηθφ Βαζκφ Αμηνιφγεζεο (Βi) γηα ηνλ θάζε 
ζπκκεηέρνληα. Ξιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο 
πνηφηεηαο – ηηκήο, ζεσξείηαη εθείλε κε ηνλ κεγαιχηεξν Ιi, βάζεη ηνπ αθφινπζνπ καζεκαηηθνχ ηχπνπ:  

Λi=80*Βi/Βmax + 20*Kmin/Ki 
Όπνπ:  
Bmax = ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο θαιχηεξεο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο  

Bi= ν ηειηθφο βαζκφο ηεο Ρερληθήο Ξξνζθνξάο i πνςεθίνπ  
Kmin= ην θφζηνο ηεο πξνζθνξάο κε ηε κηθξφηεξε ηηκή  
Ki= ην θφζηνο ηεο πξνζθνξάο i πνςεθίνπ  
Ιi= ην ηειηθφ απνηέιεζκα, ζηξνγγπινπνηεκέλν ζηα δχν (2) δεθαδηθά ςεθία  
Πε πεξίπησζε πξνζθνξψλ κε ηελ ίδηα ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ΡΒΑ (ηζνδχλακεο πξνζθνξέο) 

πξνζσξηλφο Αλάδνρνο αλαθεξχζζεηαη ν έρσλ ην κέγηζην ζπλνιηθφ βαζκφ ηερληθήο πξνζθνξάο ΠΡΞ.  
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Αλ νη ηζνδχλακεο πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή 
επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζνδχλακεο 
πξνζθνξέο. 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα φιεο ηηο πεξηγξαθφκελεο ππεξεζίεο. 

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο.  

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθάείηε 
απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο 
εμνπζηνδνηεκέλν. Πηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο 
ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο 

έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Νη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 1.5, είηε κε ηελ 
απηνπξφζσπε θαηάζεζε ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο είηε κε απνζηνιή (ηαρπδξνκηθή ή 
ηαρπκεηαθνξηθή).  

Νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ 

δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 1.5 ηεο παξνχζαο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη επζχλε 
γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε γηα 
θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε 
ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. 

 

 

 

Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο), ζηνλ νπνίν πξέπεη λα 
αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 

Πξνο ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ 

Πξνζθνξά  

ηνπ ………………………………………………………………………… 

γηα ηηο Τπεξεζίεο: « πκβνπιεπηηθέο ππεξεζίεο πινπνίεζεο ησλ παξαδνηέσλ 2.3.1, 2.3.2  
θαη5.3.1» ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ έξγνπ  

Promote Tourism and Culture through the water /ToCulter 

κε αλαζέηνπζα αξρή Γήκν ηληηθήο Ν. εξξώλ 

θαη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ …/…./20…... 

 

Ν θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζπλνδεχεηαη απφ αίηεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην δηαγσληζκφ, ε 
νπνία αλαγξάθεη ην δηαγσληζκφ ζηνλ νπνίν αθνξά, ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ πξνζθέξνληνο 

(κεκνλσκέλνπ ή έλσζεο), δειαδή επσλπκία (ή νλνκαηεπψλπκν θπζηθνχ πξνζψπνπ), απαξαίηεηα 
ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, fax, e-mail). 

Δληφο ηνπ θπξίσο θαθέινπ ηεο πξνζθνξάο πεξηιακβάλνληαη ηα αθφινπζα: 

α) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο –Ρερληθή 
Ξξνζθνξά», 

(β) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά 

Ξξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία  ππνβνιήο ηνπ άξζξνπ 1.5 ηεο παξνχζαο, δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά παξαδίδνληαη 
ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ. 
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Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζεκεηψλεη ζην 
πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή (αθξηβή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά 
ζηελ θαηνρή ηεο ή πνπ παξειήθζεε ζπζηεκέλε επηζηνιή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή πνπ 
θαηαηέζεθε ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζα αξρήο) θαη ηηο απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο. 

Νη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν γηα ινγαξηαζκφ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
: 

α) απφ ηνλ ίδην ηνλ πξνζθέξνληα (ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ), 

β) ην λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ (ζε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ) θαη  

γ) ζε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, είηε απφ φινπο ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν.  

Πηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 

θάζε κέινπο ηεο έλσζεο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο), θαζψο θαη ν 
εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ 
ραξαθηήξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/16 . Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο 
θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ 
απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο 

πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο 
πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 
γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηδησηηθά έγγξαθα, απηά γίλνληαη απνδεθηά είηε 
θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 94) είηε θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ 
ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε, ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία θέξεη 

ππνγξαθή έσο θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.» 
 

2.4.3  Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά» 

2.4.3.1 Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή 
δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ πέξα από ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηηο παξ. 2.2.3 θαη 
2.2.6, ην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεύζπλεο δήισζεο (Σ.Δ.Τ.Γ.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 
ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.7 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. Νη 

πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην  ζρεηηθφ πξφηππν ΡΔΓ ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί, θαη ζε 
επεμεξγάζηκε κνξθή αξρείνπ doc, θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο (Ξαξάξηεκα V), 

Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΡΔΓ γηα θάζε 
νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

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

Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, πνπ 

πεξηιακβάλεηαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ II ηεο παξνχζαο. Ρν έληππν πξέπεη λα είλαη ζπκπιεξσκέλν θαη 
θαηάιιεια ππνγεγξακκέλν.  

Πηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά δίλεηαη ην πξνζθεξφκελν πνζφ νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθά ζε ΔΟΥ (€) 
γηα ηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο. Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε 
άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ 
παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3.% θαη 
ζηελ επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ 0,6.%. 

Νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 
αλαπξνζαξκφδνληαη. Υο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή 
ζε ΔΟΥ ή πνπ θαζνξίδεηαη  ζρέζε ΔΟΥ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε 
πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή 
ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή.  

ΑΔΑ: 9Ψ62Ω1Υ-Ω24



20 

 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ 

Νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 3 
κελώλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ Ξξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο 
κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 
ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 
2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο άλσ 
αξρηθή δηάξθεηα. 

Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 
απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά 

πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ 
πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ 

αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία 
ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

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

α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην πάλσ 
θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Σξφλνο θαη 
ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Ξεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, 
ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.4. (Ξεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη 
ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ), 2.4.5. (Σξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη 

αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Ξξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο 
παξνχζαο, 

β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη 
ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί 
θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο 
δηαθήξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο 

πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα 
κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά 

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. 
δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

ε)ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  

ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο 

παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 
ζχκβαζεο. 

ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.1 Απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 
Ζ έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ζηελ 
Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ Ξξφεδξν απηήο, κηζή ψξα πξηλ 

απφ ηελ ψξα ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 1.5 ηεο παξνχζεο. Ζ παξαιαβή κπνξεί λα ζπλερηζζεί 
θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή 
ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. Ζ ιήμε ηεο 
παξαιαβήο θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ Ξξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, κε πξνεηδνπνίεζε 
νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε πξνζθνξά. 

Ν Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί, ελ ζπλερεία, ακέζσο κε ην πξσηφθνιιν ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο γηα λα δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ ππνβιεζεί πξνζθνξέο θαηά ην άξζξν 2.4.2 ηεο 

παξνχζεο (ε ψξα θαη εκέξα  ππνβνιήο αλαγξάθεηαη ηφζν ζην πξσηφθνιιν φζν θαη πάλσ ζηνλ 
θπξίσο θάθειν, ε δε ζρεηηθή θαηαρψξεζε ζηνλ θπξίσο θάθειν κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν 
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ππάιιειν) θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε, κεηαβαίλεη κέινο ηεο, θαη‟ εληνιή ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο θαη 
παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο γηα λα ηεξεζεί ε ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ.  
Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζηελ θαζνξηζκέλε απφ ηελ παξνχζα εκέξα  θαη ψξα, ή κεηά ηε ιήμε ηεο 
παξαιαβήο ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 2.4.2 ηεο παξνχζεο, απνζθξαγίδεη 

ηνπο θπξίσο θαθέινπο θαη ζηε ζπλέρεηα, ηνπο θαθέινπο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. 
Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα 
δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην 
πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 
4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 
Κεηά ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ, 

εθαξκνδφκελσλ ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 
Δηδηθφηεξα : 
α) Νη πξνζθνξέο πνπ παξαιακβάλνληαη, θαηαρσξνχληαη θαηά ζεηξά θαηάζεζήο ηνπο ζε ζρεηηθφ 

πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν εηδηθφηεξα αλαθέξνληαη ε ζεηξά πξνζέιεπζεο, ε 
επσλπκία ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ν εμνπζηνδνηεκέλνο εθπξφζσπνο θαη ν έιεγρνο ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. Όινη νη θάθεινη αξηζκνχληαη κε ηνλ αχμνληα αξηζκφ θαηάζεζήο ηνπο, 

φπσο θαηαρσξήζεθαλ ζην πξαθηηθφ θαη κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ Ξξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο 
Γηαγσληζκνχ. 
β) Πηε ζπλέρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε κφλν ησλ ηερληθψλ 
πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ 
αμηνιφγεζε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο  θαη ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ 
απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρή φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ αληίζηνηρα πιεξνχλ ηα αλσηέξσ. Γηα 

φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα α΄ θαη β΄ νη θάθεινη 
ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά ηεξνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέρξη 
ηελ νξηζηηθή επίιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ πνπ πξνθχςνπλ απφ ηελ σο άλσ δηαδηθαζία ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 3.4. ηεο παξνχζαο.  
γ) Κε ηελ νινθιήξσζε δηαδηθαζίαο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απνζθξαγίδνληαη, θαηά ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή πξφζθιεζε νη  θάθεινη φισλ ησλ ππνβιεζεηζψλ 
νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ.  

δ) Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ 
απνζθξαγίζηεθαλ θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή 
απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. 
Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε 
αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ 
πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Πηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα 
άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016. Πηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη 
ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ 
θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
πνπ ππέβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο 
Σα απνηειέζκαηα ηνπ ελ ιόγσ ζηαδίνπ («Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά») επηθπξώλνληαη κε κηα 
απόθαζε ηνπ απνθαηλόκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε 

επηκέιεηα απηήο, ζηνπο πξνζθέξνληεο. Καηά ηεο ελ ιόγσ απόθαζεο ρσξεί έλζηαζε 
ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 3.4 ηεο παξνύζαο. 
 
 
 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - Γηθαηνινγεηηθά 
πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή πξφζθιεζε ζηνλ 

πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί 
λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο, δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο  εηδνπνίεζεο ζε 
απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, 
ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ  πνπ 
πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.8. ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε 

ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.2 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ 

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3 - 2.2.6  απηήο. 
Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 
ππoβιήζεθαλ θαη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη εληφο δέθα (10) εκεξψλ αίηεκα πξνο ηελ 
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επηηξνπή ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη κε 
απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηε ρνξήγεζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα 
φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. Ρν παξφλ 

εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη πξηλ ην ζηάδην θαηαθχξσζεο, 
θαη‟ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 79 παξάγξαθνο 5 εδάθην α΄ ηνπ λ. 4412/2016, 
ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο. 
Όζνη δελ έρνπλ απνθιεηζζεί νξηζηηθά ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 
θαηαηέζεθαλ. 
Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα 

πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, 
ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 
i)  θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε 
ην Ρ.Δ..Γ., είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή  

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

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη 
φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.2 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.3 - 
2.2.6 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,  
Πε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο 
πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Ρ.Δ..Γ., φηη πιεξνί, νη νπνίεο 
επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο 
εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ (νςηγελείο κεηαβνιέο), 

δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ.  
Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη έλα ή 
πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο 
επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3-2.2.6 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία 
καηαηψλεηαη.  
Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ απφ 

ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε 
καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. Ρα 
απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο 
επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ 
ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιεη 

απνδεθηή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ 
αλάδνρν.   
Ζ ελ ιφγσ απφθαζε αλαθέξεη ηελ πξνζεζκία γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο 
ζχκθσλα κε ηελ επφκελε παξάγξαθν 3.4.  
Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ 
ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο 

πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Ρν 
ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.  
Πηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ 
ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, γίλεηαη ζηνλ 
πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά.  

3.4 Δλζηάζεηο 

Πε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ή παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία 

άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ 
ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα ή απφ ηε ζπληέιεζε ηεο παξάιεηςεο. Ζ έλζηαζε θαηά ηεο 
δηαθήξπμεο ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ 
ηε δεκνζίεπζε ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζην ΘΖΚΓΖΠ κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

ησλ πξνζθνξψλ ηνπ άξζξνπ 14 ηεο παξνχζαο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο 
ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  

Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, χζηεξα απφ 
γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 
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θνηλνπνίεζε ηεο έλζηαζεο. Πηελ πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο,  ε αλαζέηνπζα 
αξρή απνθαζίδεη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ 
πξνζθνξψλ. Κε ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο 
έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, 

ε θαηαβνιή παξαβφινπ, ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο 
εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Ρν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Ρν παξάβνιν 
επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ή κεξηθψο δεθηή απφ 
ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 
Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. Θαηά ηα 
ινηπά, ε άζθεζε ηεο έλζηαζεο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο. 
Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ, κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο θαη ηελ αθχξσζε ηεο 

πξάμεο ή ηεο παξάιεηςεο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ εθδίδεηαη ή ζπληειείηαη επί ηεο έλζηαζεο, 
ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηείνπ ηεο έδξαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην π.δ. 
18/1989 (Α΄ 8). 
Ζ άζθεζε ηεο έλζηαζεο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ ηνπ 

παξφληνο. Ξέξαλ απφ ηελ ελδηθνθαλή απηή πξνζθπγή δελ ρσξεί θακία άιιε ηπρφλ πξνβιεπφκελε 
απφ γεληθή δηάηαμε ελδηθνθαλήο πξνζθπγή ή εηδηθή πξνζθπγή λνκηκφηεηαο. 

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

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε 
ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε 
νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα 
αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ 

επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθάικα ή ε παξάιεηςε. 4. ΝΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 
ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

4.1 Δγγπήζεηο 

Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο  
Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο 
ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΞΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ 

ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ 
ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. Ρν πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ην ππφδεηγκα πνπ 
πεξηιακβάλεηαη ζην Ξαξάξηεκα ΗV ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 
4412/2016. 
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή 
φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

Πε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη αχμεζε 
ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, 
ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, 

εθηφο ΦΞΑ.  
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο 
απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  
Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηνπο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο 
παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ηεο σο άλσ 
εγγπήζεσο γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Θψδηθαο.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην 

ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ 
αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ 
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εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ 
νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο.  
4.4 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

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

4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β  ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 
4412/2016.    
4.5 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.5.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 
θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 
α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 
4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο  
β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.2.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ 
πνπ ππέρεη απφ ηηο Ππλζήθεο θαη ηελ Νδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε 
ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΠΙΔΔ. 
 

5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 
5.1 Σξόπνο πιεξσκήο 

5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά κε βάζε ηελ πξφνδν ηνπ έξγνπ. Ζ πιεξσκή 
ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 
δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, 
θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ 
δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 
5.1.2. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα 

κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ζηνλ 
ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Ηδίσο βαξχλεηαη κε θξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ 
θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο πέξ ηεο Δληαίαο 
Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (άξζξν 4 Λ.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 
β) Θξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΞΑ, ηεο 
αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Ρν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε 

πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο 
Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Ξξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 
γ) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θαη θξαηήζεσλ 
ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ 
Ξξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016)  
Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ 
επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ 0,6.%. 

Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ 
εηζνδήκαηνο αμίαο 8% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 
5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο 

5.2.1. Ν αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη 
ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, εάλ δελ 
εθπιεξψζεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο ή δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο γξαπηέο εληνιέο ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηελ ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη εάλ ππεξβεί 

ππαίηηα ηε ζπλνιηθή πξνζεζκία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ιακβαλνκέλσλ ππφςε ησλ παξαηάζεσλ 
Πηελ πεξίπησζε απηή ηνπ θνηλνπνηείηαη εηδηθή φριεζε, ε νπνία πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε 
πεξηγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί απηφο, ζέηνληαο πξνζεζκία γηα ηε 
ζπκκφξθσζή ηνπ, ε νπνία δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξε ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ. Αλ ε 
πξνζεζκία πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε παξέιζεη ρσξίο λα ζπκκνξθσζεί, θεξχζζεηαη 
αηηηνινγεκέλα έθπησηνο κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο σο άλσ 
πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο.  

Πηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κεηά απφ θιήζε ηνπ γηα 
παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 
α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 
5.2.2.Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο 

ζχκβαζεο θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ 
πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 
Νη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 
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α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 
πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΞΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 
β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΞΑ επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 
γ) νη πνηληθέο ξήηξεο γηα ππέξβαζε ησλ ηκεκαηηθψλ πξνζεζκηψλ είλαη αλεμάξηεηεο απφ ηηο 
επηβαιιφκελεο γηα ππέξβαζε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο θαη δχλαληαη λα αλαθαινχληαη 
κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ νη ππεξεζίεο πνπ αθνξνχλ ζηηο σο άλσ 
ηκεκαηηθέο πξνζεζκίεο παξαζρεζνχλ κέζα ζηε ζπλνιηθή ηεο δηάξθεηα θαη ηηο εγθεθξηκέλεο 
παξαηάζεηο απηήο θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζχλνιν ηεο ζχκβαζεο έρεη εθηειεζηεί πιήξσο. 
Ρν πνζφ ησλ πνηληθψλ ξεηξψλ αθαηξείηαη/ζπκςεθίδεηαη απφ/κε ηελ ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ 
αλάδνρν έθπησην. 
5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 

Ν αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο θαη‟ εθαξκνγή 

ησλ άξζξσλ 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 θαη 220 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο θαη θαη‟ 
εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ λα αζθήζεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. 
Ζ εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπί ηεο πξνζθπγήο 
απνθαζίδεη ην αξκνδίσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηηο 
πεξηπηψζεηο β΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 νξγάλνπ, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) 
εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο ζεσξείηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζείζα. Θαηά ηεο απφθαζεο 
απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο νπνηαζδήπνηε θχζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Αλ θαηά ηεο 
απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα ε πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή απφ 

ην απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα 
πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο κέρξη απηή λα νξηζηηθνπνηεζεί. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ 

6.1  Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο 

6.1.1. Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγεζεί απφηελ 
Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ  παξάγξαθν 11 εδάθην δ‟ ηνπ άξζξνπ 221 

ηνπ λ. 4412/2016, ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη  ζην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν γηα φια ηα 
δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ 
εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε 
ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 
θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 4412/2016.  
6.1.2. Ζ αξκφδηα ππεξεζία κπνξεί, κε απφθαζή ηεο λα νξίδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο 
σο επφπηε κε θαζήθνληα εηζεγεηή ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο. Κε ηελ ίδηα απφθαζε [δχλαληαη λα 

νξίδνληαη θαη άιινη ππάιιεινη ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ή ησλ εμππεξεηνχκελσλ απφ ηελ ζχκβαζε 
θνξέσλ, ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεληαη επηκέξνπο θαζήθνληα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο. Πε 
απηή ηελ πεξίπησζε ν επφπηεο ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο. 

Ρα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο 
ζχκβαζεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Κε 
εηζήγεζε ηνπ επφπηε ε ππεξεζία πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε κπνξεί λα απεπζχλεη έγγξαθα κε νδεγίεο 
θαη εληνιέο πξνο ηνλ αλάδνρν πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

6.2  Γηάξθεηα ζύκβαζεο 

6.2.1 Hδηάξθεηα ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζεέμη (6) κήλεο απφηελ ππνγξαθή ηεο. 
6.2.2. Ζ  ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κεηά απφ  αηηηνινγεκέλε απφθαζε 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κέρξη ην 50% απηήο χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ  αλαδφρνπ πνπ 
ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο πνπ 
δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα 
ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο 
λα ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη 

έθπησηνο  Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο 
ηεο ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε επηβάιινληαη εηο βάξνο 
ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην άξζξν 5.2.2 ηεο παξνχζαο. 

 
6.3 Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο 

Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο πνπ 
ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 11 εδάθην δ‟ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016. 

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

ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη 
αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Κεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή 
παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη 

παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε 
ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε. 
Ρν πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν κε απφθαζή 

ηνπ, ε νπνία θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνλ αλάδνρν. Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα 
κεγαιχηεξν ησλ 30 εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαη δελ ιεθζεί ζρεηηθή απφθαζε γηα 
ηελ έγθξηζε ή ηελ απφξξηςή ηνπ, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα. 
Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ, 
πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 6 ηνπ 
άξζξνπ 218 ηνπ λ. 4412/2016. Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ 

επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ 
ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.  
 
 
6.4 Απόξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε  
 

Πε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή /θαη 

παξαδνηέσλ κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ 
ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ απηψλ κε άιια, πνπ λα είλαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, 
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κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε 
ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ε πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ 
κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 25% ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ν δε αλάδνρνο 
ππφθεηηαη ζε πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ Λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 

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

 

     Πηελ απφθαζε απηή κεηνςεθεί ν θ. Γήκνπ Ησάλλεο, ν νπνίνο είπε φηη  δελ αλαγλσξίδεη ηε 
δηαδηθαζία, δελ γλσξίδεη αλ ππάξρεη απαξηία, δελ μέξεη πνηεο είλαη νη ηνπνζεηήζεηο ησλ άιισλ κειψλ 
θαη ε δηαδηθαζία πξέπεη λα γίλεηαη θαλνληθά ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ γηα λα γίλεηαη θαηαγξαθή.  

Γελ ςεθίδεη ην ζπγθεθξηκέλν ζέκα θαη εκκέλεη ζηελ πξνεγνχκελε ζέζε ηνπ θαηά ηελ ιήςε ηεο ππ‟ 
αξηζκ. 23/2020 απφθαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζεβφκελνο ηηο ππ‟ αξηζκ. 366/2017 θαη 

147/2018 πξνγελέζηεξεο νκφθσλεο απνθάζεηο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, δηφηη δελ δέρεηαη ηε 
ρξήζε ηνπ φξνπ "ΚΑΘΔΓΝΛΗΑ"  ζην φλνκα ηεο Ξ.Γ.Γ.Κ. (F.Y.R.O.M.). 

 

 

     Ζ απφθαζε απηή πήξε αξηζκφ 31/2020.  

  Έηζη ζπληάρζεθε ην παξφλ θαη ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί : 
 

     Ν Ξξφεδξνο                                   Ρα κέιε 
      (ππνγξαθή)                              (ππνγξαθέο) 

 

                 Αθξηβέο απφζπαζκα 

Ν Ξξφεδξνο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

                          Φώηηνο Γνκνπρηζίδεο 
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