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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΕΡΡΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 

ΔΗΜΟΤ ΙΝΣΙΚΗ 

 

 

Αριθμός σνεδρίαζης :  17/ 13-05-2022 

 

    Αριθμός  Απόθαζης:  41/ 2022 

ΘΕΜΑ:  Καζνξηζκόο όξσλ δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ γηα: «Παξνρή ππεξεζηώλ Τερληθνύ 

Σπκβνύινπ γηα ηελ Εθπόλεζε Σρεδίνπ Φόξηηζεο Ηιεθηξηθώλ Ορεκάησλ (Σ.Φ.Η.Ο.) ηνπ Δήκνπ 

Σηληηθήο». 

 

Σην Σηδεξόθαζηξν, ζήκεξα ηελ  13
ε
 ηνπ κελόο  Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Παξαζθεπή 

θαη ώξα 12:00 π.κ.,  ζπλήιζε ζε  λέα  ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Δήκνπ 

Σηληηθήο, θαηόπηλ ηεο ππ’ αξηζκ.  πξση.   3623/09-05-2022  έγγξαθεο πξόζθιεζεο επαλάιεςεο ηεο 

ζύγθιεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο  Επηηξνπήο  ηνπ  Πξνέδξνπ,  ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε 

ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 3852/10. 

      Άξρηζε ε ζπλεδξίαζε αθνύ ην ζώκα βξέζεθε ζε λόκηκε απαξηία κε ηελ παξνπζία 

ηεζζάξσλ (4) κειώλ (δύν ηαθηηθώλ θαη δύν αλαπιεξσκαηηθώλ) θαη ηελ απνπζία  πέληε (5) 

ηαθηηθώλ  κειώλ  (εθ ησλ νπνίσλ δύν  ηαθηηθώλ κειώλ αληί απηώλ παξεπξέζεθαλ νη  αλαπιεξσηέο  

ηνπο),  ήηνη: 

 

                Παρόνηα μέλη                                                                        Απόνηα μέλη 

 1)  Δνκνπρηζίδεο Φώηηνο, (Πξόεδξνο)                              5)  Τνξνπλίδεο Ισάλλεο,                                       
                                                                                       

 2)  Νηθεθόξνπ  Κσλζηαληίλνο                                           6)   Ιληδέο Νηθόιανο                                                                                                                                      

 3)  Λεσλάθεο  Λεσλίδαο                                                    7)  Κνξσλίδεο Παύινο                                       

 4)  Τζίληζηνο  Γεώξγηνο                                                      8)  Δήκνπ Ισάλλεο    

                                                                                             9) Αζαλαζηάδεο Αλαζηάζηνο                       

 

Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. Κνηξίδνπ Ειέλε, ππάιιειν ηνπ Δήκνπ.  
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Ο  Πξόεδξνο εηζεγήζεθε ην πξώην  έθηαθην ζέκα  εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν 

εηζήρζε πξνο ζπδήηεζε, αθνύ πξνεγνπκέλσο εγθξίζεθε νκόθσλα  από όια ηα παξεπξηζθόκελα 

κέιε  λα ζπδεηεζεί, κε ηίηιν:  ΄΄ Καζνξηζκόο όξσλ δηελέξγεηαο δηαγσληζκνύ γηα: «Παξνρή 

ππεξεζηώλ Τερληθνύ Σπκβνύινπ γηα ηελ Εθπόλεζε Σρεδίνπ Φόξηηζεο Ηιεθηξηθώλ Ορεκάησλ 

(Σ.Φ.Η.Ο.) ηνπ Δήκνπ Σηληηθήο» ΄΄.  

 Όια ηα παξεπξηζθόκελα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο  ιακβάλνληαο ππόςε: 

1. Τν  άξζξν 206 παξ.1 ηνπ Ν.4555/2018: «Δελ απαηηείηαη απόθαζε ηνπ δεκνηηθνύ 

ζπκβνπιίνπ γηα ηελ εθθίλεζε ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο έξγνπ, πξνκήζεηαο ή 

γεληθήο ππεξεζίαο. […]» 

2. Τν άξζξν 72 παξ. 1. πεξ. ε)  ηνπ Ν.3852/2010, ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή θαηαξηίδεη ηνπο 

όξνπο, ζπληάζζεη ηε δηαθήξπμε, δηεμάγεη θαη θαηαθπξώλεη όιεο ηηο δεκνπξαζίεο ζύκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία. Γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δεκνπξαζηώλ θαη ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ 

κπνξεί λα ζπγθξνηεί επηηξνπέο, από κέιε ηεο, δεκνηηθνύο ή δεκόζηνπο ππαιιήινπο ή εηδηθνύο 

επηζηήκνλεο 

3. Τν ππ΄ αξηζκό 8/2022 Τεύρνο Τερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ κε ζέκα: «Παξνρή ππεξεζηώλ 

Τερληθνύ Σπκβνύινπ γηα ηελ Εθπόλεζε Σρεδίνπ Φόξηηζεο Ηιεθηξηθώλ Ορεκάησλ (Σ.Φ.Η.Ο.) ηνπ 

Δήκνπ Σηληηθήο» ηεο Δηεύζπλζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ Σηληηθήο  πξνϋπνινγηζκνύ 

39.680,00 € (κε  ΦΠΑ)   

 4. Τν γεγνλόο όηη γηα ηελ θάιπςε ηεο δαπάλεο έρνπλ εγγξαθεί ζρεηηθέο πηζηώζεηο ζηνλ 

πξνϋπνινγηζκό  έηνπο 2022  ηνπ Δήκνπ Σηληηθήο, θαη ζηνλ θσδηθό 30.6142.01- Ακνηβή γηα ηελ 

εθπόλεζε ηνπ ΄΄ Σρεδίνπ θόξηηζεο ειεθηξηθώλ νρεκάησλ (Πξάζηλν Τακείν)  πνζό   39.680,00 €,   

ελώ κε ηελ ππ’ αξηζ. 182/03.05.2022  απόθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο δαπάλεο ηνπ Δεκάξρνπ 

Σηληηθήο (ΑΔΑΜ: 22REQ010484151  ΑΔΑ: Χ23ΟΨ1Υ-3ΓΦ) απνθαζίζηεθε ε δηάζεζε ησλ 

αλσηέξσ  πηζηώζεσλ,  

ζπδήηεζαλ ην ζέκα θαη θιήζεθε  ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή λα θαζνξίζεη ηνπο όξνπο δηαθήξπμεο ηνπ 

δηαγσληζκνύ γηα    «Παξνρή ππεξεζηώλ Τερληθνύ Σπκβνύινπ γηα ηελ Εθπόλεζε Σρεδίνπ Φόξηηζεο 

Ηιεθηξηθώλ Ορεκάησλ (Σ.Φ.Η.Ο.) ηνπ Δήκνπ Σηληηθήο» θαη απνδέρζεθαλ λα γίλεη ζύκθσλα  κε ην  

ζρέδην δηαθήξπμεο, ην νπνίν είραλ ιάβεη από ηελ Δηεύζπλζε Τερληθώλ Υπεξεζηώλ καδί κε ην ππ΄ 

αξηζκό 8/2022 Τεύρνο Τερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ.  Έηζη ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε 

όια ηα παξαπάλσ θαη νινθιεξώλνληαο ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο  

Αποθαζίζει  ομόθωνα  

1. Εγθξίλεη  ηε  δηελέξγεηα  αλνηρηνύ δηαγσληζκνύ κε θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ 

ζπκθέξνπζα από νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηόηεηαο – ηηκήο  κε 
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ζθνπό ηελ επηινγή αλαδόρνπ γηα  ηελ Παξνρή ππεξεζηώλ Τερληθνύ Σπκβνύινπ γηα ηελ Εθπόλεζε 

Σρεδίνπ Φόξηηζεο Ηιεθηξηθώλ Ορεκάησλ (Σ.Φ.Η.Ο.) ηνπ Δήκνπ Σηληηθήο εθηηκώκελεο αμίαο 

32.000 επξώ πιένλ Φ.Π.Α. 24%  (εθηηκώκελε αμία κε Φ.Π.Α  39.680,00 επξώ). 

2. Εγθξίλεη ην  ππ΄ αξηζκό 8/2022 Τεύρνο Τερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ κε ζέκα: «Παξνρή 

ππεξεζηώλ Τερληθνύ Σπκβνύινπ γηα ηελ Εθπόλεζε Σρεδίνπ Φόξηηζεο Ηιεθηξηθώλ Ορεκάησλ 

(Σ.Φ.Η.Ο.) ηνπ Δήκνπ Σηληηθήο» ηεο Δηεύζπλζεο Τερληθώλ Υπεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ Σηληηθήο  

πξνϋπνινγηζκνύ 39.680,00 € (κε  ΦΠΑ).  

3. Καζνξίδεη ηνπο όξνπο  ζύκθσλα κε ην ζπλεκκέλν ζρέδην δηαθήξπμεο, σο εμήο: 

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ    

Α Ν Ο Η Υ Σ Ο Τ   Γ Η Α Γ Χ Ν Η  Μ Ο Τ 

Γ Η Α Σ Ζ Ν Α Ν Α Θ Δ  Ζ   Τ Μ Β Α  Ζ    

Π Α Ρ Ο Υ Ζ   Τ Π Ζ Ρ Δ  Η Χ Ν 

 

 

Ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 
 

δ η α θ ε ξ ύ ζ ζ ε η 

ανοιχτό διαγωνιςμό με κριτήριο ανάθεςησ την πλζον ςυμφζρουςα  

από οικονομική άποψη προςφορά βάςει βζλτιςτησ ςχζςησ ποιότητασ - τιμήσ 

 

 

κε ζθνπφ ηελ επηινγή αλαδφρνπ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ 

«Παροχή υπηρεςιϊν Τεχνικοφ Συμβοφλου για την Εκπόνηςη Σχεδίου Φόρτιςησ Ηλεκτρικϊν Οχημάτων 
«(Σ.Φ.Η.Ο.) του Δήμου Σιντικήσ» 

 

 

 

Δθηηκώκελεο αμίαο 32.000.€ (πιένλ Φ.Π.Α. 24 %)  

Καιεί  

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ππνβάινπλ πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε 
αλαδφρνπ εθπφλεζεο ηεο σο άλσ ππεξεζίαο 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  
 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΘΣ 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) 999420013 

Κωδικόσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ1  

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΒΕΝΙΗΕΛΟΥ 34 

Ρόλθ ΣΙΔΘΟΚΑΣΤΟ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 62300 

Χϊρα2 Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS3 ------ 

Τθλζφωνο 23233-50200 

Φαξ  

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) info@sidiki.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ4 Ακελόγου Κων/νοσ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) ----- 

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL)5 www.sidiki.gr 

 

Είδοσ Αναθζτουςασ Αρχήσ  

Η Αναθέηοσζα Αρτή είναι  ο ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ και ανήκει ζηην Γενική Κσβέρνηζη, Υποηομέας ΟΤΑ  

 

Κφρια δραςτηριότητα Α.Α.6 

Η κύρια δραζηηριόηηηα ηης Αναθέηοσζας Αρτής είναι η παροτή γενικών δημόζιων σπηρεζιών (ΟΤΑ) 

Εθαρμοζηέο εθνικό δίκαιο  είναι ηο ο Ν.4412/2016 (Α’ 147) «Δημόζιες Σσμβάζεις Έργων, Προμηθειών 

και Υπηρεζιών (προζαρμογή ζηις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».  

 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ 7  

α) Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & δσξεάλ 
ειεθηξνληθή πξφζβαζε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ 
ΔΖΓΖ 

β) Κάζε είδνπο επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ ηνπ 
ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο (εθεμήο ΔΖΓΖ), ην νπνίν είλαη πξνζβάζηκν απφ ηε 
Γηαδηθηπαθή Πχιε (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ 

                                                
1
  Άξζξν 53 παξ. 2 πεξ. α ηνπ λ. 4412/2016 

2
 Μφλν γηα ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ  

3 Μφλν γηα ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ 
 

4 πκπιεξψλεηαη ην φλνκα, ε δηεχζπλζε, ν αξηζκφο ηειεθψλνπ ε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ (e-mail) ηεο ππεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ 

δηαγσληζκφ, θαζψο θαη ν αξκφδηνο ππάιιεινο ηεο ππεξεζίαο απηήο, άξζξν 53 παξ. 2 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016  
 

5 Δθφζνλ ππάξρεη θαη γηα ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ  
 

6 Δπηιέγεηαη ε θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Α.Α., βιέπε θαη Παξάξηεκα ΗΗ (Πξνθήξπμε χκβαζεο), Σκήκα Η, παξ  1.5, Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/1986 

ηεο Δπηηξνπήο (L 296). α) Γεληθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο β) Άκπλα, γ) Γεκφζηα ηάμε θαη αζθάιεηα, δ) Πεξηβάιινλ, ε) Οηθνλνκηθέο θαη δεκνζηνλνκηθέο ππνζέζεηο, ζη) Τγεία, 

δ) ηέγαζε θαη ππνδνκέο θνηλήο σθέιεηαο, ε) Κνηλσληθή πξνζηαζία, ζ) Αλαςπρή, πνιηηηζκφο θαη ζξεζθεία, η) Δθπαίδεπζε, ηα) Σπρφλ άιιε δξαζηεξηφηεηα.
 

7
 Δπηιέγνληαη θαη ζπκπιεξψλνληαη ηα αληίζηνηρα εδάθηα, πξβι άξζξα 22 θαη 67 λ. 4412/16 
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γ) Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ :ηελ πξναλαθεξζείζα Γεληθή Γηεχζπλζε 
ζην δηαδίθηπν (URL): www.sidikigr 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16. 

 
Χρηματοδότηςη τησ ςφμβαςησ2 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ην Πξάζηλν Σακείν ηνπ 
Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο & Δλέξγεηαο ζχκθσλα κε ηελ κε αξ. πξση. 227.3/2021 (ΑΓΑ 
ΦΕ2146Φ844-0ΘΘ) απφθαζε πεξί θαζνξηζκνχ ηνπ Γήκνπ ηληηθήο σο πξνζσξηλνχ 
δηθαηνχρνπ ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 2: ρέδηα 
Φφξηηζεο Ζιεθηξηθψλ Ορεκάησλ (.Φ.Ζ.Ο.). Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε 
βαξχλεη ηελ κε Κ.Α.: 30.6142.01ζρεηηθή πίζησζε ηνπ ηαθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ 
νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 ηνπ Γήκνπ ηληηθήο. 

Γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία έρεη εθδνζεί ε απφθαζε  ππ΄ αξίζκ 22REQ010484151 2022-05-04  

(.Α/Α 182) απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο (ΑΓΑ Φ23ΟΧ1Τ-3ΓΥ)γηα ηελ αλάιεςε 
ππνρξέσζεο/έγθξηζε δέζκεπζεο πίζησζεο γηα ην νηθνλνκηθφ έηνο 2022. 

 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο είλαη ε παξνρή ππεξεζίαο γηα ηε ζχληαμε ζρεδίνπ θφξηηζεο 
ειεθηξηθψλ νρεκάησλ (ΦΖΟ) ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο «ΓΡΑΔΗ 
ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ ΗΟΕΤΓΗΟΤ 2020» απφ ην Πξάζηλν Σακείν. 

Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 32.000 € κε 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% (εθηηκψκελε αμία ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ: € 
39.680€). 

Ο θαζαξφο ζπλνιηθφο ρξφλνο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε νρηψ (8) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο. 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη 
ζην ηεχρνο Σερληθή Έθζεζε – Πξνυπνινγηζκφο. 

Πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο ππεξεζίαο. 

Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο 
άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο, ζχκθσλα κε ηα θξηηήξηα 
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ 
εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο8: 

[Γεληθέο δηαηάμεηο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ] 

1. ηνπ λ. 4412/2016 (Α’ 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ 
(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)» 

2. ηνπ λ. 4622/19 (Α’ 133) «Δπηηειηθφ Κξάηνο: νξγάλσζε, ιεηηνπξγία & δηαθάλεηα ηεο 
Κπβέξλεζεο, ησλ θπβεξλεηηθψλ νξγάλσλ & ηεο θεληξηθήο δεκφζηαο δηνίθεζεο» θαη ηδίσο 
ηνπ άξζξνπ 37  

                                                
8
 Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζαξκφδεη ηελ παξ. 1.4 θαη ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο κε βάζε ην 

αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ θείκελε λνκνζεζία, φπσο ηζρχεη θαηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο 
αλάζεζεο. ε πεξίπησζε λνκνζεηηθψλ κεηαβνιψλ θαη έσο ηελ επηθαηξνπνίεζε ηνπ παξφληνο ππνδείγκαηνο 
απφ ηελ Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. νη αλαζέηνπζεο αξρέο έρνπλ ηελ επζχλε αληίζηνηρεο πξνζαξκνγήο ησλ ελ ιφγσ φξσλ. 

http://www.sidikigr/
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3. ηνπ λ. 4700/2020 (Α’ 127) «Δληαίν θείκελν Γηθνλνκίαο γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην, 
νινθιεξσκέλν λνκνζεηηθφ πιαίζην γηα ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν, ηξνπνπνηήζεηο ζηνλ 
Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην, δηαηάμεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απνλνκή ηεο 
δηθαηνζχλεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 324-337 

4. ηνπ λ. 4013/2011 (Α’ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 
Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

5. ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α’ 150) 

6. ηνπ λ. 3548/2007 (Α’ 68) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην 
λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Σχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο»,   

7. ηνπ λ. 4601/2019 (Α’ 44) «Δηαηξηθνί µεηαζρεµαηηζµνί θαη ελαξµόληζε ηνπ λνµνζεηηθνύ 
πιαηζίνπ µε ηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 2014/55/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πµβνπιίνπ ηεο 16εο Απξηιίνπ 2014 γηα ηελ έθδνζε ειεθηξνληθώλ ηηµνινγίσλ ζην πιαίζην 
δεµόζησλ ζπµβάζεσλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

8. ηνπ λ. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 
θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζύλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ», ηνπ π.δ/ηνο 
82/1996 (Α’ 66) «Ολνκαζηηθνπνίεζε  κεηνρώλ Διιεληθώλ Αλσλύκσλ Δηαηξεηώλ πνπ 
κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηώλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθώλ 
πξνζώπσλ ηνπ επξύηεξνπ δεκόζηνπ ηνκέα» 9 , ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ 
Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο κε αξ. 20977/2007 (Β’ 1673) ζρεηηθά κε ηα «Γηθαηνινγεηηθά γηα 
ηελ ηήξεζε ησλ κεηξώσλ ηνπ λ.3310/2005, όπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ.3414/2005», 
θαζψο θαη ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο εθδίδνληαη, θαη’ εμνπζηνδφηεζε  ηνπ 
άξζξνπ 65 ηνπ λ. 4172/2013 (Α’167) γηα ηνλ θαζνξηζκφ: α) ησλ κε «ζπλεξγάζηκσλ 
θνξνινγηθά» θξαηψλ θαη β) ησλ θξαηψλ κε «πξνλνκηαθό θνξνινγηθό θαζεζηώο»10.  

9. [ζπκπιεξώλεηαη θαηά πεξίπησζε εθόζνλ ε ππό αλάζεζε ζύκβαζε ππάγεηαη βάζεη ηεο 
πξνεθηηκώκελεο αμίαο ηεο ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ λ. 3310/2005 ] 

10. ηνπ π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Καλνληζκόο εμέηαζεο πξνδηθαζηηθώλ πξνζθπγώλ ελώπησλ ηεο 
Α.Δ.Π.Π.» 

11. ηεο ππ' αξηζκ. 57654/22.05.2017 Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο κε 
ζέκα : “Ρύζκηζε εηδηθόηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνύ 
Ηιεθηξνληθνύ Μεηξώνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΗΜΓΗ)” (Β’ 1781)  

12. ηεο ππ΄αξηζκ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κνηλήο Απφθαζεο ησλ Τπνπξγψλ 
Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ  θαη Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα «Ρπζκίζεηο ηερληθώλ 
δεηεκάησλ πνπ αθνξνύλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηώλ θαη 
Τπεξεζηώλ κε ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηώλ ηνπ Δζληθνύ πζηήκαηνο 
Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΗΓΗ)» 

13. ηεο αξηζκ. Κ.Τ.Α. νηθ. 60967 ΔΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηιεθηξνληθή Σηκνιόγεζε ζην 
πιαίζην ησλ Γεκόζησλ πκβάζεσλ δπλάκεη ηνπ λ. 4601/2019» (Α΄44) 

14. ηεο αξηζκ. 63446/2021 Κ.Τ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καζνξηζκόο Δζληθνύ Μνξθόηππνπ 
ειεθηξνληθνύ ηηκνινγίνπ ζην πιαίζην ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ».  

15. ηεο αξηζκ. Κ.Τ.Α. νηθ. 14900/21 (Β’ 466) «Έγθξηζε ζρεδίνπ Γξάζεο γηα ηηο Πξάζηλεο 
Γεκόζηεο πκβάζεηο» (ΑΓΑ: ΦΡΣΟ46ΜΣΛΡ-Υ92). [ζπκπιεξώλεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ 
εθαξκόδνληαη πεξηβαιινληηθά θξηηήξηα] 

16. [Άιιν ζεζκηθό πιαίζην] 

                                                
9
      Ζ ππνρξέσζε νλνκαζηηθνπνίεζεο κεηνρψλ εηαηξεηψλ πνπ ζπλάπηνπλ δεκφζηεο ζπκβάζεηο, απαηηείηαη 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 8 ηνπ λ. 3310/2005, ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ εθηηκψκελεο 
αμίαο αλψηεξεο ηνπ ελφο εθαηνκκπξίνπ επξψ (1.000.000,00 €) 

10
      Δπηζεκαίλεηαη φηη, φπσο πξνβιέπεηαη ζην αξ. 65 ηνπ λ. 4172/2013, νη ζρεηηθέο ππνπξγηθέο 

απνθάζεηο εθδίδνληαη θάζε έηνο. Πξβι. ηηο κε αξηζκ.1024/2018 (Β 542) &  ΠΟΛ1173/2017 (Β 4049) ζρεηηθέο 
απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ. 

ΑΔΑ: 9Π9ΓΩ1Υ-ΙΡΧ



 

[9] 

 

17. ηνπ λ. 3419/2005 (Α’ 297) «Γεληθό Δκπνξηθό Μεηξών (Γ.Δ.ΜΗ.) θαη εθζπγρξνληζκόο ηεο 
Δπηκειεηεξηαθήο Ννκνζεζίαο» 

18. ηνπ λ. 4635/2019 (Α’167) « Δπελδύσ ζηελ Διιάδα θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο  ησλ 
άξζξσλ 85 επ. 

19. ηνπ λ. 4270/2014 (Α’ 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε 
ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο δηαηάμεηο» 

20. ηνπ π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο Γηαηάθηεο» 

21. ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 
2011/7 ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκώλ ζηηο 
εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», 

22. ηνπ λ. 4314/2014 (Α’ 265) «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»  

23. ηνπ  λ. 4727/2020 (Α’ 184) «Φεθηαθή Γηαθπβέξλεζε (Δλζσκάησζε ζηελ Διιεληθή 
Ννκνζεζία ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/2102 θαη ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2019/1024) – Ηιεθηξνληθέο 
Δπηθνηλσλίεο (Δλζσκάησζε ζην Διιεληθό Γίθαην ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2018/1972 θαη άιιεο 
δηαηάμεηο»,  

24. ηνπ π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξόζβαζε ζε δεκόζηα έγγξαθα 
θαη ζηνηρεία»  

25. ηνπ λ. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύξσζε Κώδηθα Φόξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο»  

26. ηνπ λ.2690/1999 (Α’ 45) «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο»  
θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 1,2, 7, 11 θαη 13 έσο 15, 

27. ηνπ λ. 2121/1993 (Α’ 25) «Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηώκαηα θαη Πνιηηηζηηθά 
Θέκαηα»,  

28. ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ ΔΚ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016, γηα 
ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ 
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ 
θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία Γεδνκέλσλ) 
(Κείκελν πνπ παξνπζηάδεη ελδηαθέξνλ γηα ηνλ ΔΟΥ) OJ L 119, 

29. ηνπ λ. 4624/2019 (Α’ 137) «Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνύ Υαξαθηήξα, κέηξα 
εθαξκνγήο ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 2016/679 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 
πκβνπιίνπ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο 
επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη ελζσκάησζε ζηελ εζληθή λνκνζεζία 
ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2016/680 ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 27εο 
Απξηιίνπ 2016 θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

30. τθσ υπϋαρικμ. ΥΡΕΝ/ΔΜΕΑΑΡ/93764/396/20 (ΦΕΚ 4380/Β/2020) «Τεχνικζσ οδθγίεσ για τα Σχζδια 
Φόρτιςθσ Θλεκτρικϊν Οχθμάτων Σ.Φ.Θ.Ο.» απόφαςθσ του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και 
Ενζργειασ 

31. του Ν.4710/2020 (ΦΕΚ 142/Α/2020) «Προώθηση ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις ». 
32. ηελ εξκελεπηηθή εγθχθιην κε ζέκα «Δξκελεπηηθή εγθχθιηνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ 

«Σερληθψλ Οδεγηψλ γηα ηα ρέδηα Φφξηηζεο Ζιεθηξηθψλ Ορεκάησλ (.Φ.Ζ.Ο.)»» ηνπ 
ηκήκαηνο κειεηψλ αζηηθήο αλαδσνγφλεζεο & αλαπιάζεσλ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο 
& Δλέξγεηαοησλ 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. 
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[πκπιεξώλνληαη επίζεο ην εηδηθό θαλνληζηηθό πιαίζην πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο 
πξνθεξπζζόκελεο ζύκβαζεο θαη, ηδίσο, ε απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ πεξί έγθξηζεο ηεο 
δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ θαη ησλ όξσλ απηνύ, ε απόθαζε έγθξηζεο ησλ ηερληθώλ 
πξνδηαγξαθώλ, θαζώο θαη ε παξαπνκπή ζε εληαίεο πξνδηαγξαθέο πνπ ηπρόλ εθπνλήζεθαλ από 
ΔΚΑΑ, ε έληαμε ζε εληαίν πξόγξακκα πξνκεζεηώλ-ππεξεζηώλ, όπνπ ηζρύεη,  ε πξνεγνύκελε 
ζύκθσλε γλώκε ηεο αξκόδηαο δηαρεηξηζηηθήο αξρήο ζε πεξίπησζε ζπγρξεκαηνδνηνύκελεο 
ζύκβαζεο, νη απνθάζεηο ζπγθξόηεζεο ησλ ζπιινγηθώλ νξγάλσλ ηνπ δηαγσληζκνύ, ε ηπρόλ 
απόθαζε έγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ πξνθαηαξθηηθήο δηαβνύιεπζεο....] 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη 
ε …………….. ……./……../2021 θαη ψξα 10:00 π.κ.3 

Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 
Γεκφζησλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ) Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ 
(Γηαδηθηπαθή Πχιε www.promitheus.gov.gr) 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο11  

Πξνθήξπμε 12  ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απεζηάιε κε ειεθηξνληθά κέζα γηα δεκνζίεπζε 
ζηηο ……/………/……... ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. [ζπκπιεξώλεηαη 
επίζεο αξηζκόο θαη εκεξνκελία δεκνζίεπζεο, εθόζνλ είλαη γλσζηά] 

Πξνθαηαξθηηθή Πξνθήξπμε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απεζηάιε κε ειεθηξνληθά κέζα γηα 
δεκνζίεπζε ζηηο ……/………/……... ζηελ Τπεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
[ζπκπιεξώλεηαη ζηελ πεξίπησζε δεκνζίεπζεο πξνθαηαξθηηθήο πξνθήξπμεο θαη εθόζνλ είλαη 
γλσζηόο ν αξηζκφο θαη ε εκεξνκελία δεκνζίεπζεο13]. 

Β. Γεκνζίεπζε ζε εζληθό επίπεδν 14 

Ζ πξνθήξπμε15 θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζην Κεληξηθφ 
Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ).  

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ ζηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή 
δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζην ΔΖΓΖ, ε νπνία έιαβε πζηεκηθφ Αχμνληα 
Αξηζκφ:  … [εθόζνλ είλαη γλσζηόο], θαη αλαξηήζεθαλ ζηε Γηαδηθηπαθή Πχιε 
(www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ. 

Πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε (ηζη) ηεο παξαγξάθνπ 
3 ηνπ άξζξνπ 76 ηνπ Ν.4727/2020, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ)  αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ) 
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 Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο άλσ ησλ νξίσλ, ή γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ, εθφζνλ ε αλαζέηνπζα 
αξρή ην επηιέμεη. Πξβι. άξζξν 65, παξ.6, λ.4412/2016  

12
 Άξζξν 65 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016 : Ζ πξνθήξπμε πεξηιακβάλεη ηηο πιεξνθνξίεο πνπ πξνβιέπνληαη 

ζην Παξάξηεκα V ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ππφ ηε κνξθή ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ (έληππν 2 Παξαξηήκαηνο 
ΗΗ : Πξνθήξπμε χκβαζεο ηνπ Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/1986 ηεο Δπηηξνπήο (L296/1)  

13
 Άξζξα 27 παξ. 2 θαη 62 ηνπ λ. 4412/2016. Δηδηθά γηα ηηο ζπκβάζεηο θνηλσληθψλ θαη άιισλ εηδηθψλ 

ππεξεζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Παξάξηεκα XIV ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016 Πξβι άξζξα 107, 
108 θαη 109Α ηνπ ίδηνπ λφκνπ. 

14
 Άξζξν 66 Ν. 4412/2016. Ζ παξνχζα δηαθήξπμε θαη νη πξνθεξχμεηο δελ δεκνζηεχνληαη ζε εζληθφ 

επίπεδν, πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο ΔΔ. Χζηφζν, ε δεκνζίεπζε 
κπνξεί λα πξαγκαηνπνηείηαη ζε θάζε πεξίπησζε ζε εζληθφ επίπεδν, φηαλ νη Α.Α. δελ έρνπλ ελεκεξσζεί 
ζρεηηθά κε ηε δεκνζίεπζε εληφο 48 σξψλ απφ ηε βεβαίσζε παξαιαβήο ηεο πξνθήξπμεο/ γλσζηνπνίεζεο.  
Πξβι. άξζξν 66 ηνπ λ. 4412/2016.  

15
    Απφ 01.06.2021 θαηαξγήζεθε ε ππνρξέσζε ζχληαμεο πξνθήξπμεο γηα ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ 

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

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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Ζ Γηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ζηε 
δηεχζπλζε (URL): www.sidiki.gr. 

Δλ γέλεη έιαβαλ ρψξα φιεο νη θαηά λφκνλ δεκνζηεχζεηο. 

 

Γ. Έμνδα δεκνζηεύζεσλ 

Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 
επηιεγνχλ,  ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, 
ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 
εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 
4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ 
επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη 
ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο16 . 

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. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Σα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο17  είλαη ηα αθφινπζα: 

 θ παροφςα διακιρυξθ 

 το τεφχοσ τεχνικισ ζκκεςθσ 

 ο προχπολογιςμόσ 

 το υπόδειγμα ΕΕΕΣ 

 το ζντυπο οικονομικισ προςφοράσ 

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ 

 ην ζρέδην ηεο ζχκβαζεο κε ηα Παξαξηήκαηά ηεο  
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 Άξζξν 18 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016 
17

 Χο «έγγξαθν δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο» ή «έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο», θαηά ηελ έλλνηα ηεο 
πεξ. 14 ηεο παξ.1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016 λνείηαη θάζε έγγξαθν ην νπνίν παξέρεη ή ζην νπνίν 
παξαπέκπεη ε Α.Α. κε ζθνπφ λα πεξηγξάςεη ή λα πξνζδηνξίζεη ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο ή ηεο δηαδηθαζίαο 
αλάζεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνθήξπμεο ζχκβαζεο ηνπ άξζξνπ 63, ηεο πξνθαηαξθηηθήο 
πξνθήξπμεο ηνπ άξζξνπ 62, αλ ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ησλ ηερληθψλ 
πξνδηαγξαθψλ, ηνπ πεξηγξαθηθνχ εγγξάθνπ, ησλ πξνηεηλφκελσλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ησλ ππνδεηγκάησλ 
γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ εγγξάθσλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο θαη ηνπο πξνζθέξνληεο, ησλ πιεξνθνξηψλ 
ζρεηηθά κε ηηο γεληθέο θαη εηδηθέο ππνρξεψζεηο θαη ηπρφλ πξφζζεησλ εγγξάθσλ. Δπίζεο, ζηελ έλλνηα απηή 
πεξηιακβάλνληαη θαη ε δηαθήξπμε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη φινη νη εηδηθνί θαη γεληθνί φξνη ζχλαςεο θαη 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ην Δληαίν Δπξσπατθφ Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), νη ζπκπιεξσκαηηθέο 
πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ε αλαζέηνπζα αξρή δπλάκεη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 67 θαη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 
297, ην ζρέδην ηεο ζχκβαζεο κεηά ησλ παξαξηεκάησλ απηήο θαη ε ηερληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ πνπ 
πεξηιακβάλεη θαη ηηο εθαξκνζηέεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 

http://www.sidiki.gr./
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2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Όιεο νη επηθνηλσλίεο ζε ζρέζε κε ηα βαζηθά ζηνηρεία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 
θαζψο θαη φιεο νη αληαιιαγέο πιεξνθνξηψλ, ηδίσο ε ειεθηξνληθή ππνβνιή, εθηεινχληαη κε ηε 
ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ), 
ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο (www.promitheus.gov.gr) 18. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Σα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,  ην αξγφηεξν (10) Γέθα 
εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα, ζην 
πιαίζην ηεο παξνχζαο, ζηε ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηελ 
πιαηθφξκα ηνπ ΔΖΓΖ, ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο 
(www.promitheus.gov.gr). Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλίζεσλ  
ππνβάιινληαη απφ εγγεγξακκέλνπο  ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξείο, δειαδή απφ εθείλνπο πνπ 
δηαζέηνπλ ζρεηηθά δηαπηζηεπηήξηα πνπ ηνπο έρνπλ ρνξεγεζεί (φλνκα ρξήζηε θαη θσδηθφ 
πξφζβαζεο) θαη απαξαίηεηα ην ειεθηξνληθφ αξρείν κε ην θείκελν ησλ εξσηεκάησλ είλαη 
ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν. Αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλήζεσλ πνπ είηε ππνβάιινληαη κε άιιν 
ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ειεθηξνληθά ππνγεγξακκέλν, δελ 
εμεηάδνληαη.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή 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) 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, ε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή 
επρέξεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (πρ αιιαγή/κεηάζεζε ηεο θαηαιεθηηθήο 
εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαζψο θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, 
ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν) δεκνζηεχεηαη ζηελ ΔΔΔΔ (κε ην ηππνπνηεκέλν έληππν 
«Γηνξζσηηθφ»19) θαη ζην ΚΖΜΓΖ 20. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή 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 πεξηπηψζεηο21: 

α) φηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 
θνξέα έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία 
πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ, 

β) φηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο.  

                                                
18

 Δπηιέγεηαη, θαηά θαλφλα, ε εθ ηνπ λφκνπ ππνρξεσηηθή ρξήζε ηνπ ΔΖΓΖ γηα ηελ πξφζβαζε ζηα 
έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ  επηθνηλσλία. Οη επηινγέο πνπ αθνινπζνχλ αθνξνχλ πεξηπηψζεηο πνπ δελ 
είλαη δπλαηή ελ φισ ή ελ κέξεη ε ειεχζεξε πιήξεο άκεζε θαη δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε ζηα έγγξαθα 
ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, ζε πεξίπησζε πνπ απαηηνχληαη εηδηθά εξγαιεία, ζπζθεπέο ή κνξθφηππνη 
πεξηγξάθνληαη ζην ζεκείν απηφ ηαπηφρξνλα κε ηνλ ηξφπν πξφζβαζεο ησλ ελδηαθεξνκέλσλ. 

19
  Πξβι νδεγίεο γηα ηε ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ 14 «Γηνξζσηηθφ» ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ simap 

https://simap.ted.europa.eu/documents/10184/166101/Instructions+for+the+use+of+F14_EL.pdf/0bdd2252-
323d-44d1-97d5-0babe74629f4 

20
      Πξβι έγγξαθν ΔΑΑΓΖΤ κε α.π. 4121/30-07-2020 « Γηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ 

δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο φξσλ ηεο 
δηαθήξπμεο» (ΑΓΑ: ΧΡΖ9ΟΞΣΒ-2ΥΕ) 

21
 Άξζξν 67, παξ.3 ηνπ λ. 4412/2016 &. άξζξν 121, παξ.5 ηνπ λ. 4412/2016. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 
δεηήζεθαλ ή ησλ αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ 
πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, ε παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθή 
επρέξεηα ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. 

Σξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο (πρ αιιαγή/κεηάζεζε ηεο θαηαιεθηηθήο 
εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ζεκαληηθέο αιιαγέο ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο, 
ζχκθσλα κε ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν) δεκνζηεχεηαη ζην ΚΖΜΓΖ22.  

 

2.1.4 Γλϊςςα 

Σα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα.  ε πεξίπησζε 
αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε 
πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε.10 

Σπρφλ πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Οη πξνζθνξέο, ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζε απηέο, θαζψο θαη ηα απνδεηθηηθά 
έγγξαθα ζρεηηθά κε ηε κε χπαξμε ιφγνπ απνθιεηζκνχ θαη ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 
πνηνηηθήο επηινγήο11 ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Σα αιινδαπά δεκφζηα θαη ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 
ειιεληθή γιψζζα, επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο ηεο 
εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη 
ζπληαρζεί ην έγγξαθν.. 

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ 
πεξηερόκελν, δειαδή έληππα κε ακηγψο ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά, φπσο αξηζκνχο, 
απνδφζεηο ζε δηεζλείο κνλάδεο, καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρέδηα, πνπ είλαη δπλαηφλ λα 
δηαβαζηνχλ ζε θάζε γιψζζα θαη δελ είλαη απαξαίηεηε ε κεηάθξαζε ηνπο, κπνξνχλ λα 
ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 12. 

Κάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, 
ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα23. 

2.1.5 Εγγυιςεισ24 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή 
ρξεκαηνδνηηθά ηδξχκαηα ή αζθαιηζηηθέο επηρεηξήζεηο θαηά ηελ έλλνηα ησλ πεξηπηψζεσλ β΄ θαη γ΄ 
ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ. 4364/ 2016 (Α΄13)25, πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε 
ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο Γ θαη έρνπλ, 
ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Μπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην 
Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ κε 
παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ 26 . Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε 

                                                
22

       Πξβι έγγξαθν ΔΑΑΓΖΤ κε α.π. 4121/30-07-2020 « Γηεπθξηλίζεηο σο πξνο ηελ ηήξεζε ησλ 
δηαηππψζεσλ δεκνζηφηεηαο ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία ζε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο φξσλ ηεο 
δηαθήξπμεο» (ΑΓΑ: ΧΡΖ9ΟΞΣΒ-2ΥΕ) 

23
 Με ηελ επηθχιαμε ηεο ελ φισ ή ελ κέξεη ζχληαμεο ησλ εγγξάθσλ ζε άιιε γιψζζα 

24
 Άξζξν 72 λ. 4412/2016  

25
  Πξβι.  άξζξν 120 Ν.4512/2018 (ΦΔΚ Α΄ 5/17.1.2017), θαζψο θαη  άξζξν 15 παξ.1 Ν.4541/2018  

(ΦΔΚ Α΄ 93/31.5.2018) 
26

      Σα γξακκάηηα ζχζηαζεο ρξεκαηηθήο παξαθαηαζήθεο ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, γηα 
ηελ παξνρή εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη θαιήο εθηέιεζεο (εγγπνδνηηθή παξαθαηαζήθε) ζπζηήλνληαη 
ζχκθσλα κε ηελ εηδηθή λνκνζεζία πνπ  δηέπεη απηφ θαη εηδηθφηεξα βάζεη ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ π.δ ηεο 30 
Γεθεκβξίνπ 1926/3 Ηαλνπαξίνπ 1927 (“Πεξί ζπζηάζεσο θαη απνδφζεσο παξαθαηαζεθψλ θαη θαηαζέζεσλ 
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γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Σακείν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα 
ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ 
ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη’ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή 
πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Οη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη’ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία 
έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο 
εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε 
δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο 
αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε 
παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο 
θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο 
ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ 
θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο 
εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο 
εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ 
πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη 
πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο27.  

Ζ πεξ. αα’ ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δ΄ δελ εθαξκφδεηαη γηα ηηο εγγπήζεηο πνπ παξέρνληαη κε 
γξακκάηην ηνπ Σακείνπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα 
δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

2.1.6 Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή ελεκεξψλεη ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά σο 
Πξνζθέξσλ ή σο Νφκηκνο Δθπξφζσπνο Πξνζθέξνληνο, φηη ε ίδηα ή θαη ηξίηνη, θαη’ εληνιή θαη γηα 
ινγαξηαζκφ ηεο, ζα επεμεξγάδνληαη πξνζσπηθά δεδνκέλα πνπ πεξηέρνληαη ζηνπο θαθέινπο ηεο 
πξνζθνξάο θαη ηα απνδεηθηηθά κέζα ηα νπνία ππνβάιινληαη ζε απηήλ, ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο 
Γηαγσληζκνχ, γηα ην ζθνπφ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ηεο ελεκέξσζεο έηεξσλ 
ζπκκεηερφλησλ ζε απηφλ, ιακβάλνληαο θάζε εχινγν κέηξν γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απφξξεηνπ θαη 
ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπο απφ θάζε κνξθήο 
αζέκηηε επεμεξγαζία, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο πεξί πξνζηαζίαο 
πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, θαηά ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζηελ αλαιπηηθή ελεκέξσζε πνπ 
επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή 
λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Γ28, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 
δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 729 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 
ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ πκθσλίαο, θαζψο θαη  

                                                                                                                                                            
παξά ησ Σακείσ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ”). Πξβι. ην κε αξ. πξση. 2756/23-5-2017 έγγξαθν ηεο 
Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. (ΑΓΑ: 7ΝΡΟΞΣΒ-975). 

27
        Παξ. 12 άξζξνπ 72 λ. 4412/2016 

28
        Βι. ζρεηηθά κε Γ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 

29
        χκθσλα κε ην ηζρχνλ θείκελν ηεο Γ, ηα ζρεηηθά παξαξηήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 25 

αληηζηνηρνχλ πιένλ ζηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7. 
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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 ζπκβάζεσλ30. 

ην βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 
ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο Γ, θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ 
ηηο νπνίεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη αλαζέηνπζεο αξρέο επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο 
ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο 
κεηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη 
ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο Έλσζεο31. 

2. Οηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη είηε κεκνλσκέλα είηε σο κέινο έλσζεο. Οη ελψζεηο 
νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα 
πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή  
κπνξεί λα απαηηήζεη απφ ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή 
κνξθή, εθφζνλ ηνπο αλαηεζεί ε ζχκβαζε. 

ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 
επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.32   
 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ33 

2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 
θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο (πξνζθέξνληεο),  εγγπεηηθή επηζηνιή 
ζπκκεηνρήο34, πνζνχ εμαθνζίσλ ζαξάληα (640€). 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πεξηιακβάλεη θαη ηνλ φξν 
φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ 
έλσζε. 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα ηζρχεη ηνπιάρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηά ηε ιήμε ηνπ 
ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ άξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, ήηνη κέρξη 00/00/2022 άιισο ε 
πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ 
ηνπο πξνζθέξνληεο λα παξαηείλνπλ, πξηλ ηε ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο 
εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

Οη πξσηφηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ εγγπήζεσλ πνπ εθδίδνληαη ειεθηξνληθά, 
πξνζθνκίδνληαη, ζε θιεηζηφ θάθειν κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην αξγφηεξν πξηλ ηελ 
εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 3.1 ηεο παξνχζαο, 
άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κεηά απφ γλψκε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

2.2.2.2. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνλ αλάδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο 
θαιήο εθηέιεζεο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο επηζηξέθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθέξνληεο, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 
νξηδφκελα ζηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016. 35 

                                                
30

       Δπηζεκαίλεηαη φηη απαγνξεχεηαη ε ζπκκεηνρή εμσρψξηαο εηαηξείαο απφ «κε ζπλεξγάζηκα θξάηε ζηνλ 
θνξνινγηθφ ηνκέα» θαηά ηελ έλλνηα ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 4172/2013,  θαζψο θαη απφ 
θξάηε πνπ έρνπλ πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο, φπσο απηά νξίδνληαη ζηνλ θαηάινγν ηεο απφθαζεο ηεο 
παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ σο άλσ Κψδηθα, θαηά ηα αλαθεξφκελα ζηελ πεξίπησζε α΄ θαη β΄ηεο παξαγξάθνπ 
4 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ λ. 3310/2005. 

31
   Πξβι. ζρεηηθά, ζει. 8 ηεο Αλαθνίλσζεο ηεο Δπηηξνπήο C (2019) 5494 final «Καηεπζπληήξηεο 

γξακκέο γηα ηε ζπκκεηνρή πξνζθεξφλησλ θαη αγαζψλ απφ ηξίηεο ρψξεο ζηελ αγνξά δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ 
ηεο ΔΔ». 
32

 Άρκρο 19 ν. 4412/2016 
33 Παξ. 1 ,2, 3 θαη 12 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4412/2016.

 
34

 ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο 
εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ππνινγίδεηαη επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο,  ηνπ/ησλ πξνζθεξνκέλνπ/σλ 
ηκήκαηνο/ηκεκάησλ (β’ εδ. παξ. 1 άξζξνπ 72 λ. 4412/2016).). 

35
 Άξζξν 72 παξ. 3 εδάθην δεχηεξν ηνπ λ. 4412/2016 
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2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, εάλ ν πξνζθέξσλ: α) απνζχξεη ηελ πξνζθνξά ηνπ 
θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, β) παξέρεη, ελ γλψζεη ηνπ, ςεπδή ζηνηρεία ή πιεξνθνξίεο πνπ 
αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3 έσο 2.2.8, γ) δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα 
απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθά (παξάγξαθνη 2.2.9 θαη 3.2), δ) δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα 
ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε) ππνβάιεη κε θαηάιιειε πξνζθνξά, κε ηελ έλλνηα ηεο πεξ. 46 ηεο 
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016, ζη) δελ αληαπνθξηζεί ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο λα εμεγήζεη ηελ ηηκή ή ην θφζηνο ηεο πξνζθνξάο ηνπ εληφο ηεο ηεζείζαο 
πξνζεζκίαο θαη ε πξνζθνξά ηνπ απνξξηθζεί36, δ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ παξ. 3, 4 θαη 5 ηνπ 
άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηνλ 
πξνζσξηλφ αλάδνρν, αλ, θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ζχκθσλα κε ηηο 
παξαγξάθνπο 3.2 θαη 3.4 ηεο παξνχζαο, δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ ζην ΔΔΔ 
είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή φηη έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία, ή αλ, απφ ηα 
παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε 
κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ 
απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ37  

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) 
νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκέλν θπζηθφ ή 
λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή 
πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1.  Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε38 θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλα απφ ηα 
αθφινπζα εγθιήκαηα:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-
πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 
νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ 
Πνηληθνχ Κψδηθα (εγθιεκαηηθή νξγάλσζε), 

β) ελεξγεηηθή δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο 
ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-
κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-
πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 
δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζην 
εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α (δσξνδνθία πνιηηηθψλ 
πξνζψπσλ), 236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 
237Α παξ. 2 (εκπνξία επηξξνήο – κεζάδνληεο), 396 παξ. 2 (δσξνδνθία ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα) ηνπ 
Πνηληθνχ Κψδηθα, 

γ) απάηε, εηο βάξνο ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο, θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 3 
θαη 4 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/1371 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο 
Ηνπιίνπ 2017 ζρεηηθά κε ηελ θαηαπνιέκεζε, κέζσ ηνπ πνηληθνχ δηθαίνπ, ηεο απάηεο εηο βάξνο ησλ 
νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Έλσζεο (L 198/28.07.2017) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 159Α 
(δσξνδνθία πνιηηηθψλ πξνζψπσλ), 216 (πιαζηνγξαθία), 236 (δσξνδνθία ππαιιήινπ), 237 παξ. 
2-4 (δσξνδνθία δηθαζηηθψλ ιεηηνπξγψλ), 242 (ςεπδήο βεβαίσζε, λφζεπζε θ.ιπ.) 374 
(δηαθεθξηκέλε θινπή), 375 (ππεμαίξεζε), 386 (απάηε), 386Α (απάηε κε ππνινγηζηή), 386Β (απάηε 
ζρεηηθή κε ηηο επηρνξεγήζεηο), 390 (απηζηία) ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα θαη ησλ άξζξσλ 155 επ. ηνπ 
Δζληθνχ Σεισλεηαθνχ Κψδηθα (λ. 2960/2001, Α’ 265), φηαλ απηά ζηξέθνληαη θαηά ησλ νηθνλνκηθψλ 
ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ζπλδένληαη κε ηελ πξνζβνιή απηψλ ησλ ζπκθεξφλησλ, 

                                                
36

        Πξβι άξζξν 88 ζε ζπλδπαζκφ κε άξζξν 72 λ. 4412/2016 
37

 Άξζξα 73 θαη 74 λ. 4412/2016. 
38

 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε αλαθνξά ζην ΔΔΔ ζε “ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε” λνείηαη σο “ακεηάθιεηε 
θαηαδηθαζηηθή απφθαζε”, ε δε ζρεηηθή δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην Μέξνο ΗΗΗ.Α. ηνπ ΔΔΔ 
αθνξά κφλν ζε ακεηάθιεηεο θαηαδηθαζηηθέο απνθάζεηο  
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θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 23 (δηαζπλνξηαθή απάηε ζρεηηθά κε ηνλ ΦΠΑ) θαη 24 
(επηθνπξηθέο δηαηάμεηο γηα ηελ πνηληθή πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ηεο Δπξσπατθήο 
Έλσζεο) ηνπ λ. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 
νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 3-4 θαη 5-12 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/541 ηνπ Δπξσπατθνχ 
Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 15εο Μαξηίνπ 2017 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 
θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαηζίνπ 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ θαη γηα ηελ 
ηξνπνπνίεζε ηεο απφθαζεο 2005/671/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 88/31.03.2017) ή εζηθή 
απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 14 απηήο, 
θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 187Α θαη 187Β ηνπ Πνηληθνχ Κψδηθα, θαζψο θαη ηα εγθιήκαηα ησλ 
άξζξσλ 32-35 ηνπ λ. 4689/2020 (Α’103), 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 
φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2015/849 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη 
ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 20εο Μαΐνπ 2015, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 
ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 
γηα ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΔ) αξηζκ. 648/2012 
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ 
ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ θαη ηεο νδεγίαο 2006/70/ΔΚ ηεο Δπηηξνπήο 
(ΔΔ L 141/05.06.2015) θαη ηα εγθιήκαηα ησλ άξζξσλ 2 θαη 39 ηνπ λ. 4557/2018 (Α’ 139), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 
Οδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, 
γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 
ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ 
πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), θαη ηα εγθιήκαηα ηνπ άξζξνπ 323Α ηνπ Πνηληθνχ 
Κψδηθα (εκπνξία αλζξψπσλ). 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε  
ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 
νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Ζ ππνρξέσζε 
ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά:  

- ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ 
εηαηξεηψλ (Η.Κ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ηνπο δηαρεηξηζηέο. 

- ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα χκβνπιν, ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ, θαζψο θαη ηα πξφζσπα ζηα νπνία κε απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ 

πκβνπιίνπ έρεη αλαηεζεί ην ζχλνιν ηεο δηαρείξηζεο θαη εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξείαο. 

- ζηηο πεξηπηψζεηο πλεηαηξηζκψλ, ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ. 

- ζε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ηνλ θαηά πεξίπησζε λφκηκν 

εθπξφζσπν. 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (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.  

2.2.3.2. ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο : 

α) φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή 
θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 
απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 
εγθαηεζηεκέλνο  ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή  

β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο. 

ΑΔΑ: 9Π9ΓΩ1Υ-ΙΡΧ
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Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 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. 

Οη ππνρξεψζεηο ησλ πεξ. α’ θαη β’ ηεο παξ. 2.2.3.2  ζεσξείηαη φηη δελ έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ 
έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ απηέο έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ πνπ 
ηεξείηαη. 

Γελ απνθιείεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε 
θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε 
ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ζην κέηξν πνπ ηεξεί ηνπο φξνπο 
ηνπ δεζκεπηηθνχ θαλνληζκνχ. 

 
2.2.3.3 --------- 
 

2.2.3.4. Απνθιείεηαη39 απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 
νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο40:  

(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 
4412/201641, πεξί αξρψλ πνπ εθαξκφδνληαη ζηηο δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, 

 (β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηειεί ππφ 
αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή έρεη ππαρζεί 
ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη δελ ηεξεί ηνπο φξνπο απηήο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε 
θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ 
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ 
ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη 
φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο 
δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο42.  

(γ) εάλ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξαγξάθνπ 3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011 πεξί πνηληθψλ 
θπξψζεσλ θαη άιισλ δηνηθεηηθψλ ζπλεπεηψλ, ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ 
ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε 
ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 
4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε φζα 

                                                
39

 Οη ιφγνη ηεο παξαγξάθνπ 4 απνηεινχλ δπλεηηθνχο ιφγνπο απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 
παξ. 4 λ. 4412/2016. Καηά ζπλέπεηα, ε Α.Α. δχλαηαη λα επηιέμεη φινπο, κεξηθνχο, ή, ελδερνκέλσο, θαη 
θαλέλαλ απφ ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 4, ζπλεθηηκψληαο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππφ 
αλάζεζε ζχκβαζεο (εθηηκψκελε αμία απηήο, εηδηθέο πεξηζηάζεηο θιπ), κε ζρεηηθή πξφβιεςε ζηε δηαθήξπμε 
(πξβι. αηηηνινγηθή έθζεζε λφκνπ 4412/2016 - άξζξν 73 παξ. 4). Δπηζεκαίλεηαη, επίζεο, φηη ε επηινγή απφ 
ηελ Α.Α. ιφγνπ/σλ απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 4 δηακνξθψλεη αληηζηνίρσο ηηο επηινγέο ηεο ζηα ζρεηηθά πεδία ηνπ 
ΔΔΔ θαζψο θαη ηα κέζα απφδεημεο ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2. 

40
  Δηδηθά γηα ηνπο δπλεηηθνχο ιφγνπο απνθιεηζκνχ πξβι. ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 20/22-06-2017 

ηεο Αξρήο (ΑΓΑ: ΧΡΞ3ΟΞΣΒ-9Ρ5). Δηδηθφηεξα, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή εμεηάδεη ηε ζπλδξνκή ησλ 
πξνυπνζέζεσλ εθαξκνγήο ησλ δπλεηηθψλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ έρεη ζπκπεξηιάβεη ζηα έγγξαθα ηεο 
ζχκβαζεο, πξέπεη λα δίδεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ ηήξεζε ηεο αξρήο ηεο αλαινγηθφηεηαο (πξβι θαη 
αηηηνινγηθή ζθέςε 101 ηεο Οδεγίαο 2014/24/ΔΔ). 

41
 Ζ αζέηεζε ηεο ππνρξέσζεο απηήο ζπληζηά ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξίπησζεο ζ΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 73. Πξβι άξζξν 18 παξ. 5 ηνπ λ. 
4412/2016. 

42
 ρεηηθή δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα πεξηιακβάλεηαη ζην ΔΔΔ  
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νξίδνληαη ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν 
παξεκβαηηθά, κέζα,  

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

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο εθ πξνζέζεσο ζνβαξψλ απαηειψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ 
πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα 
πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη’ εθαξκνγή ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο 
παξνχζαο,  

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ 
αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη κε απαηειφ ηξφπν 
παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ 
αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

(ζ) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη, κε θαηάιιεια κέζα φηη έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ 
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηά ηνπ .  

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηώζεηο (α) έσο (ζ)  ε πεξίνδνο απνθιεηζκνύ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε 

ακεηάθιεηε απόθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο πξάμεο 

πνπ βεβαηώλεη ην ζρεηηθό γεγνλόο. 43 

2.2.3.5. ---------------.44 

2.2.3.6. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ ή 
παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο.  

2.2.3.7. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο 
παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.4, εθηφο απφ ηελ πεξ. β απηήο,  κπνξεί λα πξνζθνκίδεη ζηνηρεία45, 
πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, 
παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ, ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο απνδεηθλχεη φηη έρεη θαηαβάιεη ή έρεη δεζκεπζεί λα θαηαβάιεη απνδεκίσζε γηα 
δεκίεο πνπ πξνθιήζεθαλ απφ ην πνηληθφ αδίθεκα ή ην παξάπησκα, φηη έρεη δηεπθξηλίζεη ηα 
γεγνλφηα θαη ηηο πεξηζηάζεηο κε νινθιεξσκέλν ηξφπν, κέζσ ελεξγνχ ζπλεξγαζίαο κε ηηο 
εξεπλεηηθέο αξρέο, θαη έρεη ιάβεη ζπγθεθξηκέλα ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, θαζψο θαη κέηξα ζε 
επίπεδν πξνζσπηθνχ θαηάιιεια γηα ηελ απνθπγή πεξαηηέξσ πνηληθψλ αδηθεκάησλ ή 
παξαπησκάησλ. Σα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε 
ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ 
παξαπηψκαηνο. Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη 
απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ 
νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, 
ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή 
ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο 
αλσηέξσ δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε46. 

                                                
43

 Πξβι. παξάγξαθν 10 ηνπ άξζξνπ 73 λ.4412/2016. Δπίζεο, ππ’ αξηζκ. πξση. 6271/30-11-2018 
έγγξαθν ηεο Αξρήο (ΑΓΑ Φ3Κ8ΟΞΣΒ-09Β), ζρεηηθά κε ηελ απφθαζε ΓΔΔ ηεο 24 Οθησβξίνπ 2018 
ζηελ ππφζεζε C-124/2017.  

44
   Παξ. 3 άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 239 ηνπ λ. 4782/21 

45
  ρεηηθά κε ηελ πξνζθφκηζε απνδείμεσλ γηα ηα επαλνξζσηηθά κέηξα βι. ηελ απφθαζε ηεο 14εο 

Ηαλνπαξίνπ 2021 ηνπ ΓΔΔ ζηελ ππφζεζε C‑387/19 
46

 Παξ. 7 άξζξνπ 73 λ. 4412/2016.   
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2.2.3.8. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ θαηά 
ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 
ηνπ λ. 4412/201647. 

2.2.3.9. Οηθνλνκηθφο θνξέαο, ζε βάξνο ηνπ νπνίνπ έρεη επηβιεζεί ε θχξσζε ηνπ νξηδφληηνπ 
απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ απηή νξίδεη, 
απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Κξηηήξηα Δπηινγήο48  

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ49  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 
απαηηείηαη λα αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 
απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά κεηξψα ή εκπνξηθά κεηξψα  πνπ 
ηεξνχληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη 
ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. Δθφζνλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο 
απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη κέιε ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα κπνξνχλ 
λα παξάζρνπλ ηε ζρεηηθή ππεξεζία ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο, ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα 
ηνπο δεηεί λα απνδείμνπλ φηη δηαζέηνπλ ηελ έγθξηζε απηή ή φηη είλαη κέιε ηνπ ελ ιφγσ νξγαληζκνχ ή 
λα ηνπο θαιέζεη λα πξνβνχλ ζε έλνξθε δήισζε ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε 
ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο.  

ηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ 
Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε Γ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ 
δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο 
κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη 
εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά κεηξψα. 

Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν 
επαγγεικαηηθφ κεηξψν, εθφζνλ, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, απαηηείηαη ε εγγξαθή ηνπο γηα ηελ 
ππφ αλάζεζε ππεξεζία   

ηελ πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ε θαηαιιειφηεηα άζθεζεο 
επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζα πξέπεη λα θαιχπηεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

 

                                                
47

  Πξβι. απφθαζε ππ’ αξηζκ. 49341/19-05-2020 (ΦΔΚ 385 ηεχρνο ΤΟΓΓ, 25-05-2020), ε νπνία 
εμαθνινπζεί λα ηζρχεη έσο ηελ  έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016. 

48
 Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα θξηηήξηα επηινγήο είλαη πξναηξεηηθά, ηίζεληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε 

θαηά ηελ θξίζε θαη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο A.A. θαη πξέπεη λα ζρεηίδνληαη θαη λα είλαη αλάινγα κε ην 
αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο (άξζξν 75 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016). Δπηπιένλ, νη A.A. κπνξνχλ λα επηβάιινπλ 
ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο σο απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο κφλν ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 
2.2.4, 2.2.5 θαη 2.2.6. Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, θαηά ζπλέπεηα, λα επηιέμνπλ έλα, πεξηζζφηεξα ή φια 
ελδερνκέλσο ηα σο άλσ θξηηήξηα επηινγήο, ζπλεθηηκψληαο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππφ αλάζεζε 
ζχκβαζεο (εθηηκψκελε αμία απηήο, εηδηθέο πεξηζηάζεηο θιπ), κε ζρεηηθή πξφβιεςε ζηε δηαθήξπμε. Οη Α.Α. 
δηακνξθψλνπλ αληίζηνηρα ηα πεδία ηνπ ΔΔΔ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.9., θαζψο θαη ηα κέζα 
απφδεημεο ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2. Πξβι. θαη ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 13 ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. ''Κξηηήξηα 
πνηνηηθήο επηινγήο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη έιεγρνο θαηαιιειόιεηαο: εηδηθά ε νηθνλνκηθή θαη 
ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα θαη ε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα'' (ΑΓΑ ΧΒΤ7ΟΞΣΒ-ΣΛ7) θαη 
εηδηθφηεξα ηηο Δλφηεηεο IΗΗ θαη IV παξ. 1 φπνπ παξαηίζεληαη ζρεηηθά  παξαδείγκαηα. 

49
 Πξβι άξζξν  75 παξ. 2 λ. 4412/2016 
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2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια50  

Γελ απαηηείηαη. 

 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα51  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη, λα έρνπλ απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ ππνζηήξημε 
δεκφζησλ θνξέσλ ζε ζέκαηα ζρεδίσλ αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ειεθηξνθίλεζεο θαη λα 
ζπγθξνηήζνπλ «νκάδα έξγνπ» ε νπνία ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηελ «νκάδα εξγαζίαο» ηνπ 
Γήκνπ, θαη ζα απνηειείηαη, θαη΄ ειάρηζηνλ, απφ ην θάησζη εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ: 

α) Υσξνηάθηε/Πνιενδφκν ή Αξρηηέθηνλα ή Πνιηηηθφ Μεραληθφ, 

β) πγθνηλσληνιφγν Μεραληθφ, 

γ) Ζιεθηξνιφγν Μεραληθφ ή Μεραλνιφγν Μεραληθφ, 

δ) Δηδηθφ Δπηζηήκνλα Αλψηαηεο ρνιήο κε εμεηδίθεπζε ζηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηψλ, 

ε) Οηθνλνκνιφγν, 

θαη θαη’ ειάρηζηνλ απφ δχν (2) εθ ησλ ηξηψλ (3) πξψησλ αλσηέξσ εηδηθνηήησλ (α’ - γ’).  

Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη έλσζε θπζηθψλ πξνζψπσλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ή 
θνηλνπξαμία, ηφηε ε ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα κπνξεί λα πξνθχπηεη αζξνηζηηθά 
απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο ή ηεο θνηλνπξαμίαο. 

 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ52  

Γελ απαηηείηαη 

 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ, φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο 
επάξθεηαο (ηεο παξαγξάθνπ 2.2.5) θαη ηα ζρεηηθά κε ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα (ηεο 
παξαγξάθνπ 2.2.6), λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, αζρέησο ηεο λνκηθήο θχζεο 
ησλ δεζκψλ ηνπο κε απηνχο53. ηελ πεξίπησζε απηή, απνδεηθλχνπλ φηη ζα έρνπλ ζηε δηάζεζή ηνπο 
ηνπο αλαγθαίνπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθήο δέζκεπζεο ησλ θνξέσλ ζηελ ηθαλφηεηα 
ησλ νπνίσλ ζηεξίδνληαη.  

                                                
50

 Άξζξν 75 παξ. 3 λ. 4412/2016. Οη Α.Α. κπνξνχλ λα επηιέμνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα θξηηήξηα 
πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη λα δηακνξθψζνπλ αληίζηνηρα ηα πεδία ηνπ ΔΔΔ  ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 2.2.9.1, θαζψο θαη ηα κέζα απφδεημεο ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2. Δπηζεκαίλεηαη, πεξαηηέξσ, φηη κπνξνχλ 
(ρσξίο απηφ λα είλαη ππνρξεσηηθφ) λα δηακνξθψζνπλ ην παξφλ άξζξν είηε απαηηψληαο, σο πξνο ηα θξηηήξηα 
πνπ επηιέγνπλ, ειάρηζηα επίπεδα νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο, ηα νπνία πξέπεη λα 
θαιχπηνπλ νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα κεγέζε (π.ρ. θχθινο εξγαζηψλ 
200.000 επξψ ηα 3 ηειεπηαία έηε), είηε δεηψληαο απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα δειψζνπλ ηηο δεηνχκελεο 
πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαο ηε κεζνδνινγία κε ηελ νπνία ζα αμηνινγήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. 

 Πξβι. θαη ηελ Καηεπζπληήξηα Οδεγία 13 ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. ''Κξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο δεκνζίσλ 
ζπκβάζεσλ θαη έιεγρνο θαηαιιειόιεηαο: εηδηθά ε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα θαη ε ηερληθή 
θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα'' (ΑΓΑ ΧΒΤ7ΟΞΣΒ-ΣΛ7) θαη εηδηθφηεξα ηελ Δλφηεηα IΗΗ, φπνπ παξαηίζεληαη 
ζρεηηθά  παξαδείγκαηα. 

51
 Άξζξν 75 παξ. 4 λ. 4412/2016.  

52
 Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πξφηππα είλαη πξναηξεηηθά, ήηνη ηίζεληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, θαηά ηελ 

θξίζε θαη ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο Α.Α. θαη πξέπεη λα ζρεηίδνληαη θαη λα είλαη αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο 
ζχκβαζεο (Πξβι. άξζξν 82 λ. 4412/2016) 

53
 Γχλαληαη, επίζεο, λα ζηεξίδνληαη θαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ/ ησλ ππεξγνιάβσλ, ζηνπο νπνίνπο 

πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ηελ εθηέιεζε ηκήκαηνο/ ηκεκάησλ ηεο ππφ αλάζεζεο ζχκβαζεο   
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Δηδηθά, φζνλ αθνξά ζηα θξηηήξηα επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο 
ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ 
Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016 ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή 
εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, κφλν, εάλ 
νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη 
ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο54. 

Όηαλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ φζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα 
πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηε δηαθήξπμε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα, 
νη  ελ ιφγσ νηθνλνκηθνί θνξείο θαη απηνί ζηνπο νπνίνπο ζηεξίδνληαη είλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα 
ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο 55. 

Τπφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο 
ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ 56. 

 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή ειέγρεη αλ νη θoξείο, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ πξνηίζεηαη λα ζηεξηρζεί ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο, πιεξνχλ θαηά πεξίπησζε ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαη εάλ ζπληξέρνπλ 
ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη 
έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ 
θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) 
εκεξψλ απφ ηελ ζρεηηθή ειεθηξνληθή πξφζθιεζε απφ ηελ ζρεηηθή πξφζθιεζε ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο, ε νπνία απεπζχλεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ 
ΔΖΓΖ. Ο θνξέαο πνπ αληηθαζηζηά θνξέα ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ δελ επηηξέπεηαη λα 
αληηθαηαζηαζεί εθ λένπ. 

 

2.2.8.2. Τπεξγνιαβία 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεηαη λα 
αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλεη. ηελ 
πεξίπησζε πνπ o πξνζθέξσλ αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ηκήκα(ηα) 
ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο 
εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή ειέγρεη φηη δελ ζπληξέρνπλ νη 
ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο57. Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα 
αληηθαηαζηήζεη έλαλ ππεξγνιάβν, εθφζνλ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο 
σο άλσ παξαγξάθνπ 2.2.3.   

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 
ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 
πξνζθνξάο δηα ηνπ ΔΔΔ θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.1, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ 
δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο δηα ηεο ππεχζπλεο 
δήισζεο, ηεο πεξ. δ΄ ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα 
κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη 
ππνρξενχληαη λα  απνδεηθλχνπλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.9.1 θαη 2.2.9.2, φηη δελ 
ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα 
ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.5 θαη 2.2.6 )58. 

                                                
54

 Πξβι άξζξν 78 παξ. 1 εδ. 2 ηνπ λ. 4412/2016.   
55

 Ζ απαίηεζε απηή ηίζεηαη θαηά ηελ θξίζε ηεο A.A., άιισο δηαγξάθεηαη.   
56

 Πξβι φγδνν εδάθην παξ. 1 άξζξνπ 78  λ. 4412/2016.   
57

 Ο φξνο απηφο κπνξεί λα ηεζεί, θαηά ηελ θξίζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, θαη ζηελ πεξίπησζε 
πνζνζηνχ κηθξφηεξνπ ηνπ 30% ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο (πξβι. παξ. 5 άξζξνπ 131 ηνπ λ. 
4412/2016). 

58
 Πξβι άξζξν 78 παξ. 1 λ. 4412/2016. 
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ηελ πεξίπησζε πνπ o νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαθέξεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη πξνηίζεηαη λα 
αλαζέζεη ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο ζε πνζνζηφ πνπ 
ππεξβαίλεη ην ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, νη ππεξγνιάβνη 
ππνρξενχληαη λα απνδεηθλχνπλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.9.1 θαη 2.2.9.2, φηη δελ 
ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο59.  

Αλ επέιζνπλ κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο νη πξνζθέξνληεο δειψζνπλ φηη πιεξνχλ, 

ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν, νη νπνίεο επέιζνπλ ή γηα ηηο νπνίεο ιάβνπλ γλψζε κεηά ηελ 

ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔ θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ζχλαςε ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ νη πξνζθέξνληεο νθείινπλ λα ελεκεξψζνπλ ακειιεηί ηελ αλαζέηνπζα αξρή.60.  

 

2 . 2 . 9 . 1  Π ρ ο κ α τ α ρ κ τ ι κ ή  α π ό δ ε ι ξ η  κ α τ ά  τ η ν  υ π ο β ο λ ή  π ρ ο ς φ ο ρ ϊ ν   

Πξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία 
απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ 
παξαγξάθσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 
πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 
ηνπ λ. 4412/2016 Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ην νπνίν ηζνδπλακεί κε 
ελεκεξσκέλε ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. Σν ΔΔΔ61 θαηαξηίδεηαη βάζεη 
ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ  ηνπ Παξαξηήκαηνο 2 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 θαη 
ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο  ηνπ 
Παξαξηήκαηνο 162. 

Σν ΔΔΔ θέξεη ππνγξαθή κε εκεξνκελία εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαηά ην νπνίν 
κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη πξνζθνξέο. Αλ ζην δηάζηεκα πνπ κεζνιαβεί κεηαμχ ηεο εκεξνκελίαο 
ππνγξαθήο ηνπ ΔΔΔ θαη ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ έρνπλ επέιζεη 
κεηαβνιέο ζηα δεισζέληα ζηνηρεία, εθ κέξνπο ηνπ, ζην ΔΔΔ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνζχξεη ηελ 
πξνζθνξά ηνπ, ρσξίο λα απαηηείηαη απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. ηε ζπλέρεηα κπνξεί λα ηελ 
ππνβάιεη εθ λένπ κε επίθαηξν ΔΔΔ.63 Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο δειψζεηο 
θαη πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ζην ΔΔΔ κε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε, ηελ νπνία ππνβάιιεη 
καδί κε ην ΔΔΔ64. 

Καηά ηελ ππνβνιή ηνπ ΔΔΔ, θαζψο θαη ηεο ζπλνδεπηηθήο ππεχζπλεο δήισζεο, είλαη δπλαηή, κε 
κφλε ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ε πξνθαηαξθηηθή 
απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 ηεο παξνχζαο, γηα ην 
ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ 
νξγάλνπ ηνπ ή έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ. 

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

                                                
59

 Πξβι άξζξν 131 παξ. 6 λ. 4412/2016 
60

      Άξζξν 104 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο παξ. 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016  
61

 Σν ΔΔΔ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα Μέξε: Μέξνο Η Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ζχκβαζεο θαη ηελ αλαζέηνπζα αξρή, Μέξνο ΗΗ Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, Μέξνο ΗΗΗ 
Κξηηήξηα απνθιεηζκνχ, Μέξνο IV Κξηηήξηα Δπηινγήο, Μέξνο VI Σειηθέο δειψζεηο.  

62
 Απφ ηηο 2-5-2019, παξέρεηαη ε λέα ειεθηξνληθή ππεξεζία Promitheus 

ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) πνπ πξνζθέξεη ηε δπλαηφηεηα ειεθηξνληθήο ζχληαμεο θαη 
δηαρείξηζεο ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο (ΔΔΔ). Μπνξείηε λα δείηε ηε ζρεηηθή 
αλαθνίλσζε ζηε Γηαδηθηπαθή Πχιε ηνπ ΔΖΓΖ www.promitheus.gov.gr Πξβι θαη ην Γηνξζσηηθφ (Δπίζεκε 
Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο L 17/65 ηεο 23εο Ηαλνπαξίνπ 2018) ζηνλ Δθηειεζηηθφ Καλνληζκφ (ΔΔ) 
2016/7 γηα ηελ θαζηέξσζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ γηα ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πξνκήζεηαο, κε 
ην νπνίν επηιχζεθαλ ηα ζρεηηθά δεηήκαηα νξνινγίαο πνπ ππήξραλ ζην αξρηθφ επίζεκν ειιεληθφ  θείκελν ηνπ 
Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ. Μπνξείηε λα δείηε ην ζρεηηθφ Γηνξζσηηθφ ζηελ αθφινπζε δηαδξνκή https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL   
63 Ρρβλ. άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 28 του ν. 4782/2021 (36

 
Α’). 

64
  Πξβι άξζξν 79 παξ. 9 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 27 ηνπ λ. 4782/2021 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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ηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Δπξσπατθφ Δληαίν 
Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. ην ΔΔΔ 
απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ 
(ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν 
εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο65. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο θέξεη ηελ εηδηθή ππνρξέσζε, λα δειψζεη, κέζσ ηνπ ΔΔΔ, 66  ηελ 

θαηάζηαζή ηνπ ζε ζρέζε κε ηνπο ιφγνπο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 73 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 

παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζεο67 θαη ηαπηφρξνλα λα επηθαιεζζεί θαη ηπρφλ ιεθζέληα κέηξα πξνο 

απνθαηάζηαζε ηεο αμηνπηζηίαο ηνπ. 

Ηδίσο επηζεκαίλεηαη φηη, θαηά ηελ απάληεζε νηθνλνκηθνχ θνξέα ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ ΔΔΔ γηα 

ηπρφλ ζχλαςε ζπκθσληψλ κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ, ε ζπλδξνκή πεξηζηάζεσλ, φπσο ε πάξνδνο ηεο ηξηεηνχο πεξηφδνπ ηεο ηζρχνο ηνπ 

ιφγνπ απνθιεηζκνχ (παξαγξάθνπ 10 ηνπ άξζξνπ 73) ή ε εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηεο παξαγξάθνπ 

3β ηνπ άξζξνπ 44 ηνπ λ. 3959/2011, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. γ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 ηεο 

παξνχζεο, αλαιχεηαη ζην ζρεηηθφ πεδίν πνπ πξνβάιιεη θαηφπηλ ζεηηθήο απάληεζεο68. 

Όζνλ αθνξά ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο (πεξ. α’ θαη β’ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016) απηέο ζεσξείηαη φηη δελ 
έρνπλ αζεηεζεί εθφζνλ δελ έρνπλ θαηαζηεί ιεμηπξφζεζκεο ή εθφζνλ έρνπλ ππαρζεί ζε δεζκεπηηθφ 
δηαθαλνληζκφ πνπ ηεξείηαη. ηελ πεξίπησζε απηή, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ ππνρξενχηαη λα 
απαληήζεη θαηαθαηηθά ζην ζρεηηθφ πεδίν ηνπ ΔΔΔ κε ην νπνίν εξσηάηαη εάλ ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 
θνηλσληθήο αζθάιηζεο ή, θαηά πεξίπησζε, εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο παξαπάλσ ππνρξεψζεηο ηνπ69. 

2 . 2 . 9 . 2  Α π ο δ ε ι κ τ ι κ ά  μ ζ ς α 70  

Α. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ιφγσλ απνθιεηζκνχ θαη’ άξζξν 2.2.3 θαη ηεο πιήξσζεο 
ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο θαηά ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7, νη 
νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο. Ζ πξνζθφκηζε ησλ ελ ιφγσ 
δηθαηνινγεηηθψλ γίλεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξάγξαθν 3.2 απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν. Ζ 
αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί απφ πξνζθέξνληεο, ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε 
δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά, φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα 
ηελ νξζή δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά 
ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα 
πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 
δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ 
κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ 
ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ εκπεξηέρεηαη  
ζην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), ζην νπνίν πεξηέρνληαη επίζεο νη πιεξνθνξίεο 
πνπ απαηηνχληαη γηα ηνλ ζπγθεθξηκέλν ζθνπφ, φπσο ε ειεθηξνληθή δηεχζπλζε ηεο βάζεο 
δεδνκέλσλ, ηπρφλ δεδνκέλα αλαγλψξηζεο θαη, θαηά πεξίπησζε, ε απαξαίηεηε δήισζε ζπλαίλεζεο.  

                                                
65

    Άξζξν 96 παξ. 7 ηνπ λ. 4412/2016 
66

  βι. Γ.Δ.Δ. απφθαζε ηεο 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ζθ. 28 
67

  Βι. ελδεηθηηθά ηΔ 754/2020, 753/2020 (Γ Σκήκα),  
68

  Παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 235 ηνπ λ. 
4635/2019. 

69
  Παξ. 2

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

70
 Πξβ. άξζξν 80 λ. 4412/2016  Δπηζεκαίλεηαη, πεξαηηέξσ φηη ε A.A. δεηάεη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο λα πξνζθνκίζνπλ κφλν εθείλα ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ 
θαη ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ έρεη νξίζεη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3 έσο 2.2.8 ηεο παξνχζαο. Δάλ, γηα 
παξάδεηγκα, δελ απαηηήζεη ειάρηζηα επίπεδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηφηε 
δελ ζα δεηήζεη νχηε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξ. Β.3 ηεο παξνχζαο   
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Οη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή 
πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα 
ηζρχνπλ71. 

Σα δηθαηνινγεηηθά ηνπ παξφληνο ππνβάιινληαη θαη γίλνληαη απνδεθηά ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 2.4.2.5 θαη 3.2 ηεο παξνχζαο. 

Σα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 
κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.1.4. 

Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη 
πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη 
παξαθάησ: 

Αλ ην αξκφδην γηα ηελ έθδνζε ησλ αλσηέξσ θξάηνο-κέινο ή ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο 
έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή φπνπ ην έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α’ θαη β’, θαζψο θαη ζηελ 
πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά κπνξεί λα αληηθαζίζηαληαη απφ 
έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή 
ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. Οη αξκφδηεο 
δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη 
δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά 
δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. 
α’ θαη β’, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4. Οη επίζεκεο δειψζεηο θαζίζηαληαη 
δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ λ. 
4412/2016. 

Δηδηθφηεξα νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ: 

α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ ή, 
ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ 
θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο 
ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ72.  

Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ 
εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα 
ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.3.1, 

β) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2 πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ 
θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ, άιισο, ζηελ 
πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηφ ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο 
πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ73   

Ηδίσο νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πξνζθνκίδνπλ: 

i) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ θνξνινγηθψλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2 
πεξίπησζε α’ απνδεηθηηθφ ελεκεξφηεηαο εθδηδφκελν απφ ηελ Α.Α.Γ.Δ..  

ii) Γηα ηελ απφδεημε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πξνο ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2 πεξίπησζε α’ πηζηνπνηεηηθφ εθδηδφκελν απφ ηνλ e-ΔΦΚΑ.  

iii) Γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2 πεξίπησζε α’, πιένλ ησλ σο άλσ πηζηνπνηεηηθψλ, ππεχζπλε 
δήισζε φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα 
ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 
αζθάιηζεο. 

                                                
71

 Πξβι άξζξν 79 παξ. 6 λ. 4412/2016. 
72

  Πξβι. παξ. 12 άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016. 
           

73
     Πξβι. παξ. 12 άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016 
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γ) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.474 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα 
αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηνπ.  

Ηδίσο νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα πξνζθνκίδνπλ: 

i) Δληαίν Πηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο Φεξεγγπφηεηαο απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν, απφ ην νπνίν 
πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή 
δηθαζηηθή εθθαζάξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο.  Γηα ηηο ΗΚΔ 
πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ θαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. πεξί κε έθδνζεο απφθαζεο ιχζεο ή 
θαηάζεζεο αίηεζεο ιχζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ελψ γηα ηηο ΔΠΔ πξνζθνκίδεηαη επηπιένλ 
πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ. 

ii) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ Γ.Δ.Μ.Ζ. απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ιπζεί θαη 
ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ.  

iii) Δθηχπσζε ηεο θαξηέιαο “ηνηρεία Μεηξψνπ/ Δπηρείξεζεο” απφ ηελ ειεθηξνληθή πιαηθφξκα 
ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ, φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην taxisnet, απφ ηελ νπνία 
λα πξνθχπηεη ε κε αλαζηνιή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξαζηεξηφηεηάο ηνπο. 

Πξνθεηκέλνπ γηα ηα ζσκαηεία θαη ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο, ην Δληαίν Πηζηνπνηεηηθφ Γηθαζηηθήο 
Φεξεγγπφηεηαο εθδίδεηαη γηα ηα ζσκαηεία απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν, θαη γηα ηνπο 
ζπλεηαηξηζκνχο γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα έσο ηηο 31.12.2019 απφ ην Δηξελνδηθείν θαη κεηά ηελ 
παξαπάλσ εκεξνκελία απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ. 

δ) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο 
νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη 
απνθιεηζκνχ 

ε) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.9. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα πεξί κε 
επηβνιήο ζε βάξνο ηνπ ηεο θχξσζεο ηνπ νξηδφληηνπ απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα ηηο δηαηάμεηο ηεο 
θείκελεο λνκνζεζίαο75. 

B.2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ 
άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ 
επαγγεικαηηθνχ (ή εκπνξηθνχ) κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ 
είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ 
πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ (ή εκπνξηθνχ) κεηξψνπ ηνπ 
Παξαξηήκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε 
εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. ηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ 
ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 
βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ 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.76 

Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εγγξαθήο ζην νηθείν 
επαγγεικαηηθφ κεηξψν ή πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ νηθεία ππεξεζία ηνπ Γ.Δ.ΜΖ.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 
2.2.4 (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) γίλνληαη 
απνδεθηά, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,77 
εθηφο αλ, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο απηψλ, θέξνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο. 

 

                                                
74

    Δθφζνλ ε αλαζέηνπζα αξρή ηελ επηιέμεη σο ιφγν απνθιεηζκνχ 
75

    Γεχηεξν εδάθην παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016  
76

 Πξβι. Παξάξηεκα XI Πξνζαξηήκαηνο Α λ. 4412/2016. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Α.Α. απαηηεί ζηελ 
εθάζηνηε δηαθήξπμε, θαηά πεξίπησζε, γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο 
βεβαίσζε εγγξαθήο ζε έλα απφ ηα ζρεηηθά Δπηκειεηήξηα/ Μεηξψα, θαηά πεξίπησζε . 

77
  Πξβι. παξάγξαθν 12 άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016. 
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Β.3------------- 

 

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί 
θνξείο πξνζθνκίδνπλ: 

  Α) Πίλαθα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ ηππηθψλ πξνζφλησλ θαη ηεο εκπεηξίαο ησλ 
ζηειερψλ ηεο Οκάδαο Δξγνπ ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξνληαη ε εκπεηξία, νη ηδηφηεηεο θαη νη 
ζπνπδέο ησλ ζηειερψλ. 

Ο Πίλαθαο ηεο νκάδαο έξγνπ πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα: 
 

Ονοματεπϊνυμο όλοσ ςτθν 
Ομάδα Εργου 

Αρμοδιότθτεσ 
/ 

Κακικοντα 

Ρροςόντα 
ςτελζχουσ 

Εμπειρία ςε ζργα ςυναφι με το 
αντικείμενο του ζργου 

(Η εμπειρία να αναφέρεται ή να 
υπάρχει ςαφήσ παραπομπή ςτο 
βιογραφικό ςημείωμα) 

     

 
Ο ππνςήθηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, βηνγξαθηθά 

ζεκεηψκαηα φισλ ησλ κειψλ ηεο νκάδαο έξγνπ, θαζψο θαη ζρεηηθέο βεβαηψζεηο απφδεημεο 
ηεο εκπεηξίαο ηνπο, απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχνληαη επζέσο θαη ρσξίο άιιε αλαγθαία 
πιεξνθνξία ή δηεπθξίληζε, ή εμεηδίθεπζε, ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα θαη ε εκπεηξία ηνπ 
ζρεηηθά ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαιακβάλεη, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ ξφιν πνπ θαηέρεη ζηελ 
νκάδα έξγνπ. 

Σα βηνγξαθηθά ζα ζπλνδεχνληαη απφ Τπεχζπλεο Γειψζεηο ησλ κειψλ ηεο Οκάδαο 
Έξγνπ γηα ηελ αιήζεηα ησλ αλαγξαθφκελσλ ζε απηά. 

 

 

62 Γεχηεξν εδάθην παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ λ. 4412/2016 
63 Πξβι. Παξάξηεκα XI Πξνζαξηήκαηνο Α λ. 4412/2016. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Α.Α. απαηηεί ζηελ εθάζηνηε 

δηαθήξπμε, θαηά πεξίπησζε, γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο βεβαίσζε εγγξαθήο ζε έλα 
απφ ηα ζρεηηθά Δπηκειεηήξηα/ Μεηξψα, θαηά πεξίπησζε . 

64 Πξβι. παξάγξαθν 12 άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016. 
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Σα βηνγξαθηθά ζεκεηψκαηα λα πεξηιακβάλνπλ μερσξηζηή παξάγξαθν φπνπ ζα 
παξνπζηάδεηαη ζπγθεληξσηηθά ε εκπεηξία πνπ απαηηείηαη γηα ην έξγν ηεο παξνχζαο 
πξνθήξπμεο. 

(Β) Πίλαθαο γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ θπξηφηεξσλ ζπλαθψλ έξγσλ (παξ. 2.2.5), πνπ 
εθηέιεζε / εθηειεί ή ζηα νπνία ζπκκεηείρε / ζπκκεηέρεη θαηά ηα πέληε (5) ηειεπηαία έηε κε 
ζπλαθή εκπεηξία θαη ηερλνγλσζία ζην αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, σο εμήο: 

Ο Πίλαθαο ζπλαθψλ έξγσλ πξέπεη λα ζπληαρζεί ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα: 
 

α/α Ανακζτων 

Φορζασ 

Τίτλοσ Εργου Σφντομθ 
περιγραφι 
ζργου 

Διάρκεια 
ζργου (από 
…….. 
ζωσ……) 

Ρροχπολογιςμόσ Αποδεικτικό 
τεκμθρίωςθσ 

       

 

Σα έξγα πξέπεη λα ζπλνδεχνληαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, απφ απνδεηθηηθά ζηνηρεία 
εθηέιεζεο / ηεθκεξίσζεο. Γηα ηελ εκπεηξία κε ην δεκφζην ηνκέα λα πξνζθνκηζηεί βεβαίσζε 
Καιήο εθηέιεζεο ή ελαιιαθηηθά απφ ηνλ θνξέα εγθεθξηκέλα πξαθηηθά νξηζηηθήο 
παξαιαβήο, ελψ γηα ηα έξγα κε ηνλ ηδησηηθφ ηνκέα λα πξνζθνκηζηεί βεβαίσζε Καιήο 
εθηέιεζεο ή ζχκβαζε. 

Β.5. -------------- 

Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη εγγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ή πξναηξεηηθά, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, θαη 
δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζε αξκφδηα αξρή (πρ ΓΔΜΖ), πξνζθνκίδεη 
ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) 
εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ 78,  εθηφο αλ απηφ θέξεη ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο. 

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο εκεδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο πξνζθνκίδνληαη: 

i) γηα ηελ απόδεημε ηεο λόκηκεο εθπξνζώπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ππνρξενχηαη, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, λα δειψλεη ηελ 
εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζην ΓΔΜΖ79,πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο 

                                                
78

 Πξβι. παξάγξαθν 12 άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016  
79

      χκθσλα κε ην άξζξν 86 λ. 4635/2019 ζην ΓΔΜΖ εγγξάθνληαη ππνρξεσηηθά : 
α. ε Αλψλπκε Δηαηξεία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ λ. 4548/2018 (Α` 104), 
β. ε Δηαηξεία Πεξηνξηζκέλεο Δπζχλεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ λ. 3190/1955 (Α` 91), 
γ. ε Ηδησηηθή Κεθαιαηνπρηθή Δηαηξεία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ λ. 4072/2012 (Α` 86), 
δ. ε Οκφξξπζκε θαη Δηεξφξξπζκε (απιή ή θαηά κεηνρέο) Δηαηξεία πνπ πξνβιέπνληαη ζηνλ λ. 4072/2012 (Α` 
86), θαζψο θαη νη νκφξξπζκνη εηαίξνη απηψλ, 
ε. ν Αζηηθφο πλεηαηξηζκφο ηνπ λ. 1667/1986 (Α` 196) (ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ν αιιειαζθαιηζηηθφο, ν 
πηζησηηθφο θαη ν νηθνδνκηθφο ζπλεηαηξηζκφο), 
ζη. ε Κνηλ..ΔΠ. πνπ ζπζηήλεηαη θαηά ηνλ λ. 4430/2016 (Α` 205) θαη 
δ. ε Κνη..Π.Δ. πνπ ζπζηήλεηαη θαηά ηνλ λ. 2716/1999 (Α` 96), 
ε. ε Αζηηθή Δηαηξεία κε νηθνλνκηθφ ζθνπφ (άξζξν 784 ΑΚ θαη 270 ηνπ λ. 4072/2012), 
ζ. ν Δπξσπατθφο Όκηινο Οηθνλνκηθνχ θνπνχ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ 2137/1985/ΔΟΚ (ΔΔΔΚ 
L. 199, δηνξζσηηθφ L. 247) θαη έρεη ηελ έδξα ηνπ ζηελ εκεδαπή, 
η. ε Δπξσπατθή Δηαηξεία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 2157/2001/ΔΚ (ΔΔΔΚ L. 294) θαη έρεη ηελ έδξα 
ηεο ζηελ εκεδαπή, 
ηα. ε Δπξσπατθή πλεηαηξηζηηθή Δηαηξεία πνπ πξνβιέπεηαη ζηνλ Καλνληζκφ 1435/2003/ΔΚ (ΔΔΔΚ L. 207) 
θαη έρεη ηελ έδξα ηεο ζηελ εκεδαπή, 
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εθπξνζψπεζεο80, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ 
ηελ ππνβνιή ηνπ.   

ii) Γηα ηελ απόδεημε ηεο λόκηκεο ζύζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιώλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ 
γεληθφ πηζηνπνηεηηθφ κεηαβνιψλ ηνπ ΓΔΜΖ, εθφζνλ έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηνπ.   

ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο 
εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΚ, απνθάζεηο 
ζπγθξφηεζεο νξγάλσλ δηνίθεζεο ζε ζψκα, θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ 
θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα 
ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

ε πεξίπησζε πνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο έρνπλ ρνξεγεζεί 
εμνπζίεο ζε πξφζσπν πιένλ απηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ έγγξαθα, πξνζθνκίδεηαη 
επηπιένλ απφθαζε- πξαθηηθφ ηνπ αξκνδίνπ θαηαζηαηηθνχ νξγάλνπ δηνίθεζεο ηνπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ κε ηελ νπνία ρνξεγήζεθαλ νη ζρεηηθέο εμνπζίεο. Όζνλ αθνξά ηα θπζηθά πξφζσπα, 
εθφζνλ έρνπλ ρνξεγεζεί εμνπζίεο ζε ηξίηα πξφζσπα, πξνζθνκίδεηαη εμνπζηνδφηεζε ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Οη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, θαηά ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζεο, απνδεηθηηθά έγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπνληαη, ππεχζπλε δήισζε  ηνπ 
λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνία απνδεηθλχνληαη ηα αλσηέξσ σο πξνο ηε λφκηκε ζχζηαζε, 
κεηαβνιέο θαη εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Οη σο άλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ 
θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 
φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ 
εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα 
ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη 
ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Β.7. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο 81  πνπ 
πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ 
νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά 
ηελ έλλνηα ηνπ Παξαξηήκαηνο VII ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα 
πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή 
ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.  

ηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ ελ 
ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ 
θαηάινγν.  

                                                                                                                                                            
ηβ. ηα ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία πνπ δηαηεξνχλ ζηελ εκεδαπή νη αιινδαπέο εηαηξείεο πνπ αλαθέξνληαη 
ζην άξζξν 29 ηεο Οδεγίαο (ΔΔ) 2017/1132 (ΔΔ L 169/30.6.2017) θαη έρνπλ έδξα ζε θξάηνο - κέινο ηεο 
Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ.Δ.), 
ηγ. ηα ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία πνπ δηαηεξνχλ ζηελ εκεδαπή νη αιινδαπέο εηαηξείεο πνπ έρνπλ έδξα 
ζε ηξίηε ρψξα θαη λνκηθή κνξθή αλάινγε κε εθείλε ησλ αιινδαπψλ εηαηξηψλ πνπ αλαθέξεηαη ζηελ 
πεξίπησζε ηβ`, 
 ηδ. ηα ππνθαηαζηήκαηα ή πξαθηνξεία, κέζσ ησλ νπνίσλ ελεξγνχλ εκπνξηθέο πξάμεηο ζηελ εκεδαπή ηα 
θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο πξνζψπσλ πνπ έρνπλ ηελ θχξηα εγθαηάζηαζε ή ηελ έδξα ηνπο ζηελ 
αιινδαπή θαη δελ εκπίπηνπλ ζηηο πεξηπηψζεηο ηβ` θαη ηγ`, 
ηε. ε Κνηλνπξαμία πνπ θαηαρσξίδεηαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 293 παξάγξαθνο 3 ηνπ λ. 4072/2012 

80
  Σν πηζηνπνηεηηθφ Ηζρχνπζαο Δθπξνζψπεζεο (θαηαρσξίζεηο κεηαβνιψλ εθπξνζψπεζεο) παξνπζηάδεη 

ηηο ζρεηηθέο κε ηε δηνίθεζε θαη εθπξνζψπεζε ηεο εηαηξείαο θαηαρσξίζεηο/κεηαβνιέο ζην Γεληθφ Δκπνξηθφ 
Μεηξψν. 

          Σν Αλαιπηηθφ Πηζηνπνηεηηθφ Δθπξνζψπεζεο παξνπζηάδεη ηα ζηνηρεία ησλ πξνζψπσλ πνπ δηνηθνχλ 
θαη εθπξνζσπνχλ ηελ εηαηξεία απηή ηε ζηηγκή, θαζψο θαη ην εχξνο ησλ αξκνδηνηήησλ ηνπο 

81
 Πξβι άξζξν 83 λ. 4412/2016.  
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Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην θαηαιιειφηεηαο 
φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο θαηάινγνο ή ην 
πηζηνπνηεηηθφ.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ 
ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο 
ηνπο. Δηδηθψο φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη ησλ θφξσλ θαη 
ηειψλ, πξνζθνκίδνληαη επηπξνζζέησο ηεο βεβαίσζεο εγγξαθήο ζηνλ επίζεκν θαηάινγν θαη 
πηζηνπνηεηηθά, θαηά ηα νξηδφκελα αλσηέξσ ζηελ πεξίπησζε Β.1, ππνπεξ. i, ii θαη iii ηεο πεξ. β. 

Β.8. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα 
παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 
έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016.  

Β.9. ηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 
θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο 
αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ 
ζθνπφ απηφ. Δηδηθφηεξα, πξνζθνκίδεηαη έγγξαθν (ζπκθσλεηηθφ ή ζε πεξίπησζε λνκηθνχ 
πξνζψπνπ απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο απηνχ ή ζε πεξίπησζε θπζηθνχ 
πξνζψπνπ ππεχζπλε δήισζε), δπλάκεη ηνπ νπνίνπ ακθφηεξνη, δηαγσληδφκελνο  νηθνλνκηθφο 
θνξέαο θαη ηξίηνο θνξέαο, εγθξίλνπλ ηε κεηαμχ ηνπο ζπλεξγαζία γηα ηελ θαηά πεξίπησζε παξνρή 
πξνο ηνλ δηαγσληδφκελν ηεο ρξεκαηννηθνλνκηθήο ή/θαη ηερληθήο ή/θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο 
ηνπ θνξέα, ψζηε απηή λα είλαη ζηε δηάζεζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ  γηα ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο. Ζ 
ζρεηηθή αλαθνξά ζα πξέπεη λα είλαη ιεπηνκεξήο θαη λα αλαθέξεη θαη’ ειάρηζηνλ ηνπο 
ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο πνπ ζα είλαη δηαζέζηκνη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηνλ ηξφπν δηα 
ηνπ νπνίνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ απηνί γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ο ηξίηνο ζα δεζκεχεηαη 
ξεηά φηη ζα δηαζέζεη ζηνλ δηαγσληδφκελν ηνπο ζπγθεθξηκέλνπο πφξνπο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
ζχκβαζεο θαη ν δηαγσληδφκελνο  φηη ζα θάλεη ρξήζε απηψλ ζε πεξίπησζε πνπ ηνπ αλαηεζεί ε 
ζχκβαζε. 

ε πεξίπησζε πνπ ν ηξίηνο δηαζέηεη ζηνηρεία ηερληθήο ή επαγγεικαηηθήο θαηαιιειφηεηαο πνπ 
ζρεηίδνληαη κε ηνπο ηίηινπο ζπνπδψλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζφληα πνπ νξίδνληαη ζηελ 
πεξίπησζε ζη’ ηνπ Μέξνπο ΗΗ ηνπ Παξαξηήκαηνο ΥΗΗ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016 ή κε 
ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, ζα δεζκεχεηαη φηη ζα εθηειέζεη ηηο εξγαζίεο ή ππεξεζίεο γηα 
ηηο νπνίεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλφηεηεο, δειψλνληαο ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα 
εθηειέζεη.  

Β.10. ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη ζα θάλεη 
ρξήζε ππεξγνιάβσλ, ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη, πξνζθνκίδεηαη ππεχζπλε 
δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο κε αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ηεο ζχκβαζεο ην νπνίν πξνηίζεηαη λα 
αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ππεχζπλε δήισζε ησλ ππεξγνιάβσλ φηη 
απνδέρνληαη ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ.  

Β.11. Δπηζεκαίλεηαη όηη γίλνληαη απνδεθηέο: 

 νη έλνξθεο βεβαηώζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνύζα Γηαθήξπμε, εθόζνλ έρνπλ 
ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ από ηελ ππνβνιή ηνπο,  

 νη ππεύζπλεο δειώζεηο, εθόζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
πξόζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθώλ82. εκεηώλεηαη όηη δελ απαηηείηαη 
ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπο. 

                                                
82

  Πξβ. παξάγξαθν 12 άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016. 
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2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ83  

Κξηηήξην αλάζεζεο 84  ηεο χκβαζεο είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξά: βάζεη   βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη ησλ θάησζη 
θξηηεξίσλ: 

Θα αμηνινγεζνχλ: 

 Θ κατανόθςθ των ςτόχων του ζργου, ο βζλτιςτο δυνατό επίπεδο ποιότθτασ που μπορεί να 
διαςφαλιςτεί και θ επάρκεια του ςχεδιαςμοφ ωσ προσ τθν υλοποίθςθ κακϊσ και θ μεκοδολογία που κα 
υιοκετιςει ο ανάδοχοσ. Οι προτεινόμενοι τρόποι, τα μζςα και διαδικαςίεσ για τθν βζλτιςτθ υλοποίθςθ του 
ζργου. 

 Θ οργανωτικι αποτελεςματικότθτα, θ διακεςιμότθτα και το προτεινόμενο ςχιμα διοίκθςθσ τθσ ομάδασ 
ζργου, όπωσ αυτι κα προκφπτει από τθν προςφορά του υποψθφία αναδόχου κακϊσ και θ εμπειρία του 
υπεφκυνου αλλά και των υπολοίπων μελϊν τθσ ομάδασ ςε παρεμφερι ζργα με το αντικείμενο του ζργου. 

 Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ του ζργου. 

Κξηηήξην αμηνιφγεζεο απνηειεί ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά 
κε βάζε ηε βέιηηζηε ζρέζε πνηφηεηαο – ηηκήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 86 ζε ζπλδπαζκφ κε 
ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 90 ηνπ Ν. 4412/2016, ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη ησλ θάησζη 
θξηηεξίσλ: 

2.4.  
 

69 Πξβ. παξάγξαθν 12 άξζξνπ 80 ηνπ λ.4412/2016. 

70 Άξζξν 86 παξ. 1 λ. 4412/2016 θαη ηππνπνηεκέλν έληππν 2 Παξαξηήκαηνο II (Πξνθήξπμε ζχκβαζεο), παξ. 
II.2.5 Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/1986 ηεο Δπηηξνπήο (L 296) 

                                                
83

 Άξζξν 86 παξ. 1 λ. 4412/2016 θαη ηππνπνηεκέλν έληππν 2 Παξαξηήκαηνο II (Πξνθήξπμε ζχκβαζεο), 
παξ. II.2.5 Δθηειεζηηθνχ Καλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/1986 ηεο Δπηηξνπήο (L 296) 

84
 Σα θξηηήξηα αλάζεζεο ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 8 ηνπ άξζξνπ 86 ηνπ λ. 4412/2016. Γηαζθαιίδνπλ ηε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθνχ 
αληαγσληζκνχ θαη ζπλνδεχνληαη απφ πξνδηαγξαθέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή επαιήζεπζε ησλ 
πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγείηαη ν βαζκφο 
ζπκκφξθσζήο ηνπο πξνο ηα θξηηήξηα αλάζεζεο. Δάλ ππάξρνπλ ακθηβνιίεο, νη Α.Α. επαιεζεχνπλ 
απνηειεζκαηηθά ηελ αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη απνδείμεσλ, ηηο νπνίεο παξέρνπλ νη πξνζθέξνληεο (παξ. 
9 άξζξνπ 86). Πξβι θαη Καηεπζπληήξηα Οδεγία 11/2015 Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. (ΑΓΑ ΧΛΝ4ΟΞΣΒ-ΜΗΦ)  
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Ζ βαζκνιφγεζε  ησλ ηερληθψλ  πξνζθνξψλ γίλεηαη  κε θξηηήξην ηερληθήο αμηνιφγεζεο 
θαη αληίζηνηρσλ ζπληειεζηψλ βαξχηεηαο φπσο απηά πξνζδηνξίδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 

 

Α/Α Κριτήριο αξιολόγηςησ Συντελεςτήσ Βαρφτητασ 

Κ1 Μεκοδολογικό πλαίςιο υλοποίθςθσ - Κατανόθςθ ςτόχων   και 
απαιτιςεων του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

(ς1) 60% 

Κ2 Οργάνωςθ και δομι τθσ Ομάδασ Ζργου (ς2) 30% 

Κ3 Χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ (ς3) 10% 

 

Κάζε θξηηήξην βαζκνινγείηαη κε αθέξαην αξηζκφ απφ 100 έσο 120. 
 

 Βαθμολόγηςη και κατάταξη προςφορϊν 71 

Κάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο72. 

Ζ ζηαζκηζκέλε βαζκνινγία ηνπ θάζε θξηηεξίνπ ζα πξνθχπηεη απφ ην γηλφκελν ηνπ 
επηκέξνπο ζπληειεζηή βαξχηεηαο επί ηε βαζκνινγία ηνπ, ε δε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο 
πξνζθνξάο ζα πξνθχπηεη απφ ην άζξνηζκα ησλ ζηαζκηζκέλσλ βαζκνινγηψλ φισλ ησλ 
θξηηεξίσλ. 

Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ 

ηχπν : Σ= ζ1ρΚ1 + ζ2ρΚ2 + ζ3ρΚ3 

Κξηηήξηα κε βαζκνινγία κηθξφηεξε απφ 100 βαζκνχο (ήηνη πνπ δελ 
θαιχπηνπλ/παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο) 
επηθέξνπλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

Ο πληειεζηήο Βαξχηεηαο ηεο Βαζκνινγίαο Σερληθήο Πξνζθνξάο νξίδεηαη ζε 60% θαη 
ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ζε 40%. 

Γηα ηελ επηινγή ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξάο βάζεη 
βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο αμηνινγνχληαη κφλν νη πξνζθνξέο πνπ έρνπλ θξηζεί 
ηερληθά απνδεθηέο θαη είλαη ζχκθσλεο κε ηνπο ινηπνχο φξνπο ηεο Γηαθήξπμεο. 

 

Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ηε 

κεγαιχηεξε ηηκή Α ηεο ζρέζεο: 
 

Α = 60 (T/Tmax) + 40 (Οmin/Ο) 

φπνπ: T = πλνιηθή βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο, 

Tmax= πλνιηθή βαζκνινγία ηεο θαιχηεξεο ηερληθήο πξνζθνξάο, Οmin = ηηκή 

ρακειφηεξεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, 

Ο = ηηκή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, 
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2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα ην ζχλνιν ηεο ππεξεζίαο. 

Γελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη 
θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ειεθηξνληθά είηε απφ φινπο ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο 
εμνπζηνδνηεκέλν. ηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην 
είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε 
κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο73. 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα απνζχξνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο, πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξάο, ρσξίο λα απαηηείηαη έγθξηζε εθ κέξνπο ηνπ 
απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ππνβάιινληαο έγγξαθε εηδνπνίεζε πξνο 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΖΓΖ..85 

 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1. Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ, 
κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή Γιψζζα, 
ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ λ.4412/2016, ηδίσο ζηα άξζξα 36 θαη 37 
θαη ζηελ θαη’ εμνπζηνδφηεζε θαη ζηελ θαη’ εμνπζηνδφηεζε ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ 
λ.4412/2016 εθδνζείζα ππ΄αξηζκ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κνηλή Απφθαζε ησλ 
Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπελδχζεσλ θαη Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο κε ζέκα «Ρπζκίζεηο ηερληθψλ 
δεηεκάησλ πνπ αθνξνχλ ηελ αλάζεζε ησλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ κε 
ρξήζε ησλ επηκέξνπο εξγαιείσλ θαη δηαδηθαζηψλ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ)», εθεμήο «Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο»  

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ 
πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη ηνπιάρηζηνλ απφ αλαγλσξηζκέλν 
(εγθεθξηκέλν) πηζηνπνηεηηθφ, ην νπνίν ρνξεγήζεθε απφ πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν νπνίνο 
πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ απφθαζε 2009/767/ΔΚ θαη 
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη λα εγγξαθνχλ ζην ΔΖΓΖ, ζχκθσλα 
κε ηελ πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 6 ηεο Κ.Τ.Α. 
ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο.  

2.4.2.2. Ο ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο κέζσ ηνπ ΔΖΓΖ βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην 
ΔΖΓΖ κε ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 
θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 ηεο σο άλσ θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο. 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα 
ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην ΔΖΓΖ. ε πεξηπηψζεηο ηερληθήο αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΖΓΖ, 
ε αλαζέηνπζα αξρή ξπζκίδεη ηα ηεο ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο.86 

 

2.4.2.3. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 13 ηεο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο:  

(α) έλαλ ειεθηξνληθφ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο–Σερληθή 
Πξνζθνξά», ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη ην ζχλνιν ησλ θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελσλ 
δηθαηνινγεηηθψλ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά,  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη ηελ 
παξνχζα. 

                                                
85

      Άξζξν 15 ΚΤΑ ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο 
86

 Άξζξν 37 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 θαη άξζξν 4 παξ. 2 Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη- Τπεξεζίεο. 
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(β) έλαλ ειεθηξνληθφ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ζηνλ νπνίν 
πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ην ζχλνιν ησλ θαηά πεξίπησζε 
απαηηνχκελσλ δηθαηνινγεηηθψλ.  

Απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ζεκαίλνληαη, κε ρξήζε ηεο  ζρεηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηνπ ΔΖΓΖ, ηα 
ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 
ζην άξζξν 21 ηνπ λ. 4412/2016. Δθφζνλ έλαο νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο 
εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη 
ξεηά φιεο ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα 
ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

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

2.4.2.4. Δθφζνλ νη Οηθνλνκηθνί Φνξείο θαηαρσξίζνπλ ηα ζηνηρεία, κεηαδεδνκέλα θαη ζπλεκκέλα 
ειεθηξνληθά αξρεία, πνπ αθνξνχλ δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο-ηερληθήο πξνζθνξάο θαη νηθνλνκηθήο 
πξνζθνξάο ηνπο ζηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ΔΖΓΖ, ζηελ ζπλέρεηα, κέζσ 
ζρεηηθήο ιεηηνπξγηθφηεηαο,  εμάγνπλ αλαθνξέο (εθηππψζεηο) ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε 
κνξθφηππν PDF, ηα νπνία  απνηεινχλ ζπλνπηηθή απνηχπσζε ησλ θαηαρσξηζκέλσλ ζηνηρείσλ. Σα 
ειεθηξνληθά αξρεία ησλ ελ ιφγσ αλαθνξψλ (εθηππψζεσλ) ππνγξάθνληαη ςεθηαθά, ζχκθσλα κε ηηο 
πξνβιεπφκελεο δηαηάμεηο (πεξ. β ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37) θαη επηζπλάπηνληαη απφ ηνλ 
Οηθνλνκηθφ Φνξέα ζηνπο αληίζηνηρνπο ππνθαθέινπο. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εμαγσγή θαη ε επηζχλαςε 
ησλ πξναλαθεξζέλησλ αλαθνξψλ (εθηππψζεσλ) δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη γηα θάζε ππνθαθέιν  
μερσξηζηά, απφ ηε ζηηγκή πνπ έρεη νινθιεξσζεί ε θαηαρψξηζε ησλ ζηνηρείσλ ζε απηφλ87.   

 

2.4.2.5. Δηδηθφηεξα, φζνλ αθνξά ηα ζπλεκκέλα ειεθηξνληθά αξρεία ηεο πξνζθνξάο, νη Οηθνλνκηθνί 
Φνξείο ηα θαηαρσξίδνπλ ζηνπο αλσηέξσ (ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ Τπνζπζηήκαηνο, σο εμήο : 

Σα έγγξαθα πνπ θαηαρσξίδνληαη ζηελ ειεθηξνληθή πξνζθνξά, θαη δελ απαηηείηαη λα 
πξνζθνκηζζνχλ θαη ζε έληππε κνξθή, γίλνληαη απνδεθηά θαηά πεξίπησζε, ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο:  

α) είηε ησλ άξζξσλ 13, 14 θαη 28 ηνπ λ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξί ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ 
εγγξάθσλ πνπ θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή ζθξαγίδα θαη, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπά 
δεκφζηα ειεθηξνληθά έγγξαθα, εάλ θέξνπλ επηζεκείσζε e-Apostille  

β) είηε ησλ άξζξσλ 15 θαη 2788 ηνπ λ. 4727/2020 (Α΄ 184) πεξί ειεθηξνληθψλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ 
πνπ θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή ζθξαγίδα  

γ) είηε ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 (Α΄ 45),  

δ) είηε ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 37 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί ρξήζεο ειεθηξνληθψλ ππνγξαθψλ ζε 
ειεθηξνληθέο δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ,   

                                                
87

      Άξζξν 13 παξ. 1.4 θαη 1.5 ηεο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο 
88

    Βι.ζρεηηθά κε ηελ  ειεθηξνληθή ππεχζπλε δήισζε ην  άξζξν εηθνζηφ έβδνκν ηεο απφ 20.3.2020 
Π.Ν.Π., (Α 68) - πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ λ. 4683/2020 (Α΄83)-θαηά ηηο παξαγξάθνπο 1 θαη 2  ηνπ 
νπνίνπ:" Ζ ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α` 75) κπνξεί λα ζπληάζζεηαη ζηελ Δληαία 
Φεθηαθή Πχιε ηεο Γεκφζηαο Γηνίθεζεο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ λ. 4635/2019, κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο 
«e-Dilosi». Ζ ειεθηξνληθή ππεχζπλε δήισζε ππνβάιιεηαη θαη γίλεηαη απνδεθηή ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 
εηθνζηφ ηέηαξην άξζξν ηεο παξνχζαο.  2. Ζ απζεληηθνπνίεζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηε ρξήζε ηεο 
ειεθηξνληθήο εθαξκνγήο ηεο παξ. 1 ηνπ παξφληνο έρεη ηελ ίδηα ηζρχ κε ηε βεβαίσζε γλήζηνπ ππνγξαθήο ηνπ 
άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 (Α` 45). Ζ εκεξνκελία πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ πξνεγκέλε ή εγθεθξηκέλε 
ειεθηξνληθή ζθξαγίδα ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο αληηζηνηρεί ζηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο 
ειεθηξνληθήο ππεχζπλεο δήισζεο. Δθφζνλ ηεξνχληαη νη φξνη ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ, ε ειεθηξνληθή 
ππεχζπλε δήισζε, ηφζν σο ειεθηξνληθφ φζν θαη σο έληππν έγγξαθν, ζπληζηά έγγξαθν βέβαηεο ρξνλνινγίαο". 
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ε) είηε ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ λ. 4412/2016, πεξί ζπλππνβνιήο ππεχζπλεο δήισζεο ζηελ 
πεξίπησζε απιήο θσηνηππίαο ηδησηηθψλ εγγξάθσλ. 89 

Δπηπιένλ, δελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ηα ΦΔΚ90 θαη ελεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα 
θαη άιια έληππα, εηαηξηθά ή κε, κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν, δειαδή έληππα κε ακηγψο ηερληθά 
ραξαθηεξηζηηθά, φπσο αξηζκνχο, απνδφζεηο ζε δηεζλείο κνλάδεο, καζεκαηηθνχο ηχπνπο θαη ζρέδηα. 

Δηδηθφηεξα, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα ζηε δηαδηθαζία 
θαηαρσξίδνληαη απφ απηφλ ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF. 91] 

 

Έσο ηελ εκέξα θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε θιεηζηφ-νχο θάθειν-νπο, ζηνλ 
νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ηνπ παξφληνο 
δηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηνπ, ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ 
ζε πξσηφηππε κνξθή. Σέηνηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά ελδεηθηηθά είλαη : 

α) ε πξσηφηππε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ απηή εθδίδεηαη 
ειεθηξνληθά, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, 

β) απηά πνπ δελ ππάγνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 παξ. 2 ηνπ λ. 2690/199992,  

γ) ηδησηηθά έγγξαθα ηα νπνία δελ  έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν ή δελ θέξνπλ ζεψξεζε απφ 
ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 ή δελ 
ζπλνδεχνληαη απφ ππεχζπλε δήισζε γηα ηελ αθξίβεηά ηνπο, θαζψο θαη 

δ) ηα αιινδαπά δεκφζηα έληππα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηελ επηζεκείσζε ηεο Υάγεο (Apostille), ή 
πξνμεληθή ζεψξεζε θαη δελ έρνπλ επηθπξσζεί  απφ δηθεγφξν93.  

ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο ελφο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηα σο άλσ ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ 
ππνβάιινληαη ζε έληππε κνξθή, πιελ ηεο πξσηφηππεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ε αλαζέηνπζα αξρή 
δχλαηαη λα δεηήζεη ηε ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. 

ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε πλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 
5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188), εθφζνλ ζπληάζζνληαη ζε θξάηε πνπ έρνπλ 
πξνζρσξήζεη ζηελ σο άλσ πλζήθε, άιισο θέξνπλ πξνμεληθή ζεψξεζε. Απαιιάζζνληαη απφ ηελ 
απαίηεζε επηθχξσζεο (κε Apostille ή Πξνμεληθή Θεψξεζε) αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα φηαλ 
θαιχπηνληαη απφ δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο πνπ έρεη ζπλάςεη ε Διιάδα (ελδεηθηηθά 
«χκβαζε λνκηθήο ζπλεξγαζίαο κεηαμχ Διιάδαο θαη Κχπξνπ – 05.03.1984» (θπξσηηθφο 
λ.1548/1985, «χκβαζε πεξί απαιιαγήο απφ ηελ επηθχξσζε νξηζκέλσλ πξάμεσλ θαη εγγξάθσλ – 
15.09.1977» (θπξσηηθφο λ.4231/2014)). Δπίζεο, απαιιάζζνληαη απφ ηελ απαίηεζε επηθχξσζεο ή 
παξφκνηαο δηαηχπσζεο δεκφζηα έγγξαθα πνπ εθδίδνληαη απφ ηηο αξρέο θξάηνπο κέινπο πνπ 
ππάγνληαη ζηνλ Καλ ΔΔ 2016/1191 γηα ηελ απινχζηεπζε ησλ απαηηήζεσλ γηα ηελ ππνβνιή 
νξηζκέλσλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ ζηελ ΔΔ, φπσο, ελδεηθηηθά,  ην ιεπθφ πνηληθφ κεηξψν, ππφ ηνλ φξν 
φηη ηα ζρεηηθά κε ην γεγνλφο απηφ δεκφζηα έγγξαθα εθδίδνληαη γηα πνιίηε ηεο Έλσζεο απφ ηηο αξρέο 
ηνπ θξάηνπο κέινπο ηεο ηζαγέλεηάο ηνπ.  

εκεηψλεηαη φηη, γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ 
εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα 

                                                
89

   Οκνίσο πξνβιέπεηαη θαη ζηελ πεξίπησζε ππνβνιήο απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 80 
παξ. 13 ηνπ λ.4412/2016 . Πξβι θαη άξζξν 13 παξ. 1.3.1 ηεο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο 

90
     χκθσλα κε ηελ πεξ. ε ηεο παξ. 2 ηνπ λ. 2690/1999 (ΚΓΓ), «ε. Γηα ηα αληίγξαθα ησλ Φχιισλ 

Δθεκεξίδαο ηεο Κπβεξλήζεσο (ΦΔΚ) πνπ έρνπλ πξνέιζεη απφ πξσηφηππν ΦΔΚ ζε έληππε κνξθή ή απφ ΦΔΚ 
ζε ειεθηξνληθή κνξθή πνπ έρεη θαηαρσξηζηεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Δζληθνχ Σππνγξαθείνπ, ηζρχνπλ αλάινγα νη 
ξπζκίζεηο ηνπ άξζξνπ απηνχ..». 
91

  Άξζξν 13 παξ. 1.3.2 ηεο ΚΤΑ ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο 
92

   Δλδεηθηηθά ζπκβνιαηνγξαθηθέο έλνξθεο βεβαηψζεηο ή ινηπά ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα 
93

   Άξζξν 13 παξ. 1.6 ηεο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο 
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ζηελ παξ. 2 πεξ. β ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/1999 “Κψδηθαο Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο”, φπσο 
αληηθαηαζηάζεθε σο άλσ κε ην άξζξν 1 παξ.2 ηνπ λ.4250/2014. 

Οη πξσηφηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πιελ ησλ εγγπήζεσλ πνπ εθδίδνληαη ειεθηξνληθά, 
πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζε θιεηζηφ θάθειν, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν 
απνζηνιέαο, ηα ζηνηρεία ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, 
ην αξγφηεξν πξηλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ νξίδεηαη ζηελ παξ. 
3.1 ηεο παξνχζαο, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε κεηά απφ γλψκε ηεο 
Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ.   

Ζ πξνζθφκηζε ησλ εγγπήζεσλ ζπκκεηνρήο πξαγκαηνπνηείηαη είηε κε θαηάζεζε ηνπ σο άλσ 
θαθέινπ ζηελ ππεξεζία πξσηνθφιινπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, είηε κε ηελ απνζηνιή ηνπ 
ηαρπδξνκηθψο, επί απνδείμεη. Σν βάξνο απφδεημεο ηεο έγθαηξεο πξνζθφκηζεο θέξεη ν νηθνλνκηθφο 
θνξέαο. Σν εκπξφζεζκν απνδεηθλχεηαη κε ηελ επίθιεζε ηνπ αξηζκνχ πξσηνθφιινπ ή ηελ 
πξνζθφκηζε ηνπ ζρεηηθνχ απνδεηθηηθνχ απνζηνιήο θαηά πεξίπησζε. 

 ηελ πεξίπησζε πνπ επηιεγεί ε απνζηνιή ηνπ θαθέινπ ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ηαρπδξνκηθψο,  
ν νηθνλνκηθφο θνξέαο αλαξηά, εθφζνλ δελ δηαζέηεη αξηζκφ έγθαηξεο εηζαγσγήο ηνπ θαθέινπ ηνπ ζην 
πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ην αξγφηεξν έσο ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ 
πξνζθνξψλ, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλία», ηα ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ ζηνηρείν 
πξνζθφκηζεο (απνδεηθηηθφ θαηάζεζεο ζε ππεξεζίεο ηαρπδξνκείνπ- ηαρπκεηαθνξψλ),  πξνθεηκέλνπ 
λα ελεκεξψζεη ηελ αλαζέηνπζα αξρή πεξί ηεο ηήξεζεο ηεο ππνρξέσζήο ηνπ ζρεηηθά κε ηελ 
(εκπξφζεζκε) πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ. 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ  

Σα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία 
πεξηιακβάλνπλ κε πνηλή απνθιεηζκνχ ηα αθφινπζα ππφ α θαη β ζηνηρεία: α) ην Δπξσπατθφ Δληαίν 
Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), φπσο πξνβιέπεηαη ζηηο παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016 
θαη ηε ζπλνδεπηηθή ππεχζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δχλαηαη λα δηεπθξηλίδεη ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη κε ην ΔΔΔ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 9 ηνπ ίδηνπ άξζξνπ, β) ηελ εγγχεζε 
ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 72 ηνπ Ν.4412/2016 θαη ηηο παξαγξάθνπο 2.1.5 θαη 2.2.2 
αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο.   

Οη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ ππφδεηγκα ΔΔΔ,  ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην 
κέξνο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο σο Παξάξηεκα  απηήο.  

Ζ ζπκπιήξσζή ηνπ δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηνπ ππνζπζηήκαηνο Promitheus 
ESPDint, πξνζβάζηκνπ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο Πχιεο (www.promitheus.gov.gr) ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ, 
ή άιιεο ζρεηηθήο ζπκβαηήο πιαηθφξκαο ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο ειεθηξνληθψλ ΔΔΔ. Οη 
Οηθνλνκηθνί Φνξείο δχλαληαη γηα απηφ ην ζθνπφ λα αμηνπνηήζνπλ ην αληίζηνηρν ειεθηξνληθφ αξρείν 
κε κνξθφηππν XML πνπ απνηειεί επηθνπξηθφ ζηνηρείν ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο. 

Σν ζπκπιεξσκέλν απφ ηνλ Οηθνλνκηθφ Φνξέα ΔΔΔ, θαζψο θαη ε ηπρφλ ζπλνδεπηηθή απηνχ 
ππεχζπλε δήισζε, ππνβάιινληαη ζχκθσλα κε ηελ πεξίπησζε δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.4.2.5 ηεο 
παξνχζαο, ζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν ειεθηξνληθφ αξρείν κε κνξθφηππν PDF. 

 

2.4.3.2 Τεχνικι Ρροςφορά 

H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ 
ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κε ην θεθάιαην “Απαηηήζεηο-Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο” ηνπ 
Παξαξηήκαηνο  ... ηεο Γηαθήξπμεο [ζπκπιεξώλεηαη από ηελ Α.Α.], πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη 
ζπγθεθξηκέλεο απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Πεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη 
δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ, 

http://www.promitheus.gov.gr/
ΑΔΑ: 9Π9ΓΩ1Υ-ΙΡΧ



 

37 

 

 

κε βάζε ην θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην σο άλσ Παξάξηεκα94 
95.  

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο αλαθέξνπλ ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα αλαζέζνπλ ππφ 
κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ πξνηείλνπλ96. 

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

Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην 
αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο 
ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο. 

Ζ ηηκή ηεο παξερφκελεο ππεξεζίαο δίλεηαη ζε επξψ αλά κνλάδα83. 

ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά δίλεηαη ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο ζηελ ηηκή ηεο 
πξνζθεξφκελεο ππεξεζίαο. 

Καζψο ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά, δειαδή ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ έθπησζεο, έρεη 
απνηππσζεί έκκεζα ζηηο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ ζπζηήκαηνο, ν πξνζθέξσλ ζα 
επηζπλάςεη ζηελ ειεθηξνληθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ, ζε κνξθή pdf, ειεθηξνληθά 
ππνγεγξακκέλν θαη ζπκπιεξσκέλν κε ην αλαγξαθφκελν πνζνζηφ έθπησζεο, ην ππφδεηγκα 
ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηεο ππεξεζίαο. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 
ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξνρή ησλ 
ππεξεζηψλ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο84. 

Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή είλαη ζηαζεξή θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 
αλαπξνζαξκφδεηαη. 

Χο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε ΔΤΡΧ ή 
θαζνξίδεηαη ζρέζε ΔΤΡΧ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε 
πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή 
ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ 
αλαζέηνπζα ζην ηεχρνο Σερληθήο Έθζεζεο – Πξνυπνινγηζκνχ. 

 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν97   

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα (12) 
Γψδεθα κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ  

Πξνζθνξά 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. ε πεξίπησζε αηηήκαηνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο 

                                                
94

 Άξζξν 94 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ λ. 
4605/2019. 

95
 Απηά πεξηιακβάλνπλ ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ ηερληθή θαηαιιειφηεηα ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ   βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε ηερληθή πξνζθνξά. Αλαθέξνληαη 
ππνρξεσηηθά ηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία πνπ ηπρφλ πξνβιέπνληαη ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ πξνο 
πξνκήζεηα ππεξεζηψλ, ζχκθσλα κε Παξάξηεκα ηεο Γηαθήξπμεο θαη ηπρφλ ππφδεηγκα ηερληθήο πξνζθνξάο. 

96
 Βι. άξζξν 58 ηνπ λ. 4412/2016 

97
 Πξβι άξζξν 97 λ. 4412/2016 
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πξνζθνξάο, γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, πνπ απνδέρηεθαλ ηελ παξάηαζε, πξηλ ηε ιήμε ηζρχνο 
ησλ πξνζθνξψλ ηνπο, νη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ  γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ 
δηάζηεκα. 

Μεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 
απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά 
πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε 
νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ 
ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ 
αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε 
δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί 
νηθνλνκηθνί θνξείο. 

ε πεξίπησζε πνπ ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δελ δεηεζεί παξάηαζε ηεο 
πξνζθνξάο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη κε αηηηνινγεκέλε απφθαζή ηεο, εθφζνλ ε εθηέιεζε ηεο 
ζχκβαζεο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, λα δεηήζεη εθ ησλ πζηέξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο 
θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο98. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν99 

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

α) ε νπνία απνθιίλεη απφ απαξάβαηνπο φξνπο πεξί ζχληαμεο θαη ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο, ή δελ 
ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη ζηελ παξνχζα θαη 
ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Υξφλνο θαη 
ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, 
ηερληθήο πξνζθνξάο), 2.4.4. (Πεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη 
ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ), 2.4.5. (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε θαη 
αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Πξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο 
παξνχζαο,100  

β) ε νπνία πεξηέρεη αηειείο, ειιηπείο, αζαθείο ή ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ πεξηέρνληαη ζην ΔΔΔ, εθφζνλ απηέο δελ 
επηδέρνληαη ζπκπιήξσζεο, δηφξζσζεο, απνζαθήληζεο ή δηεπθξίληζεο ή, εθφζνλ επηδέρνληαη, δελ 
έρνπλ απνθαηαζηαζεί απφ ηνλ πξνζθέξνληα, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα ην 
άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξ. 3.1.2.1 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο 
πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα 
κε ηελ παξ. 3.1.2.1 ηεο παξνχζαο θαη ηα άξζξα 102 θαη 103 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,  

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο 
πξνζθνξέο  

 Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4 πεξ.γ ηεο παξνχζαο ( πεξ. 
γ΄ ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 
κε θνηλά κέιε, θαζψο θαη ζηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ είηε απηνηειψο 
είηε σο κέιε ελψζεσλ.  

ζη) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

δ) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  

                                                
98

  Πξβι. άξζξν 97, παξ.4 ηνπ λ.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 33, παξ. 3, ηνπ 
λ.4608/2019. 

99
 Άξζξν 91 ηνπ λ. 4412/2016 

100
 Άξζξα 92 έσο 97, ην άξζξν 100 θαζψο θαη ηα άξζξα 102 έσο 104 ηνπ λ. 4412/16 
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ε) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ παξάζρεη, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξψλ 
απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζε απηφλ ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εμεγήζεηο αλαθνξηθά 
κε ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλεη  ζε απηήλ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ε πξνζθνξά ηνπ θαίλεηαη 
αζπλήζηζηα ρακειή ζε ζρέζε κε ηηο ππεξεζίεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 88 ηνπ 
λ.4412/2016, 

ζ) εθφζνλ δηαπηζησζεί φηη είλαη αζπλήζηζηα ρακειή δηφηη δε ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ηζρχνπζεο  
ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ.4412/2016, 

η) ε νπνία παξνπζηάδεη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 
ζχκβαζεο, 

ηα) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο 
παξνχζαο δηαθήξπμεο, εθφζνλ απηέο δελ ζεξαπεπηνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα κε ηελ ππνβνιή ή ηε 
ζπκπιήξσζή ηνπο, εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 102 θαη 103 ηνπ 
λ.4412/2016, 

ηβ) εάλ απφ ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ. 4412/2016, πνπ πξνζθνκίδνληαη απφ ηνλ 
πξνζσξηλφ αλάδνρν, δελ απνδεηθλχεηαη ε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 
2.2.3 ηεο παξνχζαο ή ε πιήξσζε κηαο ή πεξηζζφηεξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο 
επηινγήο, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4. επ., πεξί θξηηεξίσλ επηινγήο, 

ηγ) εάλ θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ λ.4412/2016, 
δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ λ. 4412/2016, είλαη εθ 
πξνζέζεσο απαηειά, ή φηη έρνπλ ππνβιεζεί πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία. 

 

3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ101 

Σν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΖΓΖ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ  πξνζθνξψλ αξκφδην φξγαλν ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ήηνη ε επηηξνπή δηελέξγεηαο/επηηξνπή αμηνιφγεζεο 102 , εθεμήο Δπηηξνπή 
Γηαγσληζκνύ, πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ 
ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα: 

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή 
Πξνζθνξά» θαη ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», ηελ ... θαη ψξα ...  

ην ζηάδην απηφ ηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίδνληαη είλαη πξνζβάζηκα κφλν ζηα 
κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο-Σερληθή 
Πξνζθνξά», ηελ ... θαη ψξα ...  

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά», θαηά ηελ 
εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε Αλαζέηνπζα Αξρή 

 

ε θάζε ζηάδην ηα ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίδνληαη είλαη θαηαξρήλ πξνζβάζηκα 
κφλν ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ θαη ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή103. 

 

                                                
101

 Άξζξν 100 λ. 4412/2016 θαη άξζξν 16 ΚΤΑ ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο  
102

 Δπηζεκαίλεηαη φηη, σο πξνο ηηο πξνζεζκίεο γηα ηελ νινθιήξσζε ησλ ελεξγεηψλ ηεο Δπηηξνπήο 
Γηελέξγεηαο Γηαγσληζκνχ ηζρχνπλ ηα νξηδφκελα ζην  άξζξν 221Α ηνπ λ. 4412/2016, φπσο αληηθαηαζηάζεθε 
απφ ην άξζξν 40 ηνπ λ. 4782/21. 

103
      Άξζξν 16 παξ. 1 θαη 2 Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο 
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3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.2.1 Μεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε Αλαζέηνπζα Αξρή 
πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ, κέζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκέλσλ ζην ΔΖΓΖ νξγάλσλ 
ηεο104, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή, ηεξψληαο ηηο αξρέο ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο, δεηά απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο, φηαλ νη πιεξνθνξίεο ή ε ηεθκεξίσζε πνπ πξέπεη λα 
ππνβάιινληαη είλαη ή εκθαλίδνληαη ειιηπείο ή ιαλζαζκέλεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εθείλσλ ζην 
ΔΔΔ, ή φηαλ ιείπνπλ ζπγθεθξηκέλα έγγξαθα, λα ππνβάιινπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα 
απνζαθελίδνπλ ή λα νινθιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο ή ηεθκεξίσζε, εληφο πξνζεζκίαο φρη 
κηθξφηεξεο ησλ δέθα (10) εκεξψλ θαη φρη κεγαιχηεξεο ησλ είθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
θνηλνπνίεζεο ζε απηνχο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Ζ ζπκπιήξσζε ή ε απνζαθήληζε δεηείηαη θαη 
γίλεηαη απνδεθηή ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ ηξνπνπνηείηαη ε πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
θαη φηη αθνξά ζε ζηνηρεία ή δεδνκέλα, ησλ νπνίσλ είλαη αληηθεηκεληθά εμαθξηβψζηκνο ν 
πξνγελέζηεξνο ραξαθηήξαο ζε ζρέζε κε ην πέξαο ηεο θαηαιεθηηθήο πξνζεζκίαο παξαιαβήο 
πξνζθνξψλ. Σα αλσηέξσ ηζρχνπλ θαη΄ αλαινγίαλ θαη γηα ηπρφλ ειιείπνπζεο δειψζεηο, ππφ ηελ 
πξνυπφζεζε φηη βεβαηψλνπλ γεγνλφηα αληηθεηκεληθψο εμαθξηβψζηκα105. 

Δηδηθφηεξα : 

α) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ εμεηάδεη αξρηθά  ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα 
κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72. ε πεξίπησζε παξάιεηςεο πξνζθφκηζεο, είηε ηεο εγγχεζεο 
ζπκκεηνρήο ειεθηξνληθήο έθδνζεο, κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ, είηε 
ηνπ πξσηνηχπνπ ηεο έληππεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο, κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο, 
ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο 
σο απαξάδεθηεο.  

ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή απφθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξψλεηαη ην 
αλσηέξσ πξαθηηθφ. Ζ απφθαζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξάο ηνπ παξφληνο εδαθίνπ εθδίδεηαη πξηλ 
απφ ηελ έθδνζε νπνηαζδήπνηε άιιεο απφθαζεο ζρεηηθά κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ηεο 
νηθείαο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ζχκβαζεο θαη θνηλνπνηείηαη ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο κε επηκέιεηα 
απηήο κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ. 

Καηά ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 
παξάγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί παξάιιεια κε ηνπο θνξείο πνπ θέξνληαη λα έρνπλ εθδψζεη ηηο 
εγγπεηηθέο επηζηνιέο, πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

β) ηε ζπλέρεηα ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη αξρηθά ζηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο θαη ελ ζπλερεία ζηελ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ 
πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε θαη 
βαζκνιφγεζε γίλνληαη ζχκθσλα κε ηα ζρεηηθψο πξνβιεπφκελα ζηνλ λ.4412/2016  θαη ηνπο φξνπο 
ηεο παξνχζαο. Ζ δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο νινθιεξψλεηαη κε ηελ θαηαρψξηζε ζε πξαθηηθφ ησλ 
πξνζθεξφλησλ, ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
ζπκκεηνρήο, ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ, ηεο βαζκνιφγεζεο 
ησλ απνδεθηψλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κε βάζε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ησλ παξαγξάθσλ 2.3.1 θαη 
2.3.2 ηεο παξνχζαο.  

                                                
104

     ην πιαίζην ησλ δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηα φξγαλα πνπ γλσκνδνηνχλ πξνο ηα 
απνθαηλφκελα φξγαλα ((επηηξνπή δηελέξγεηαο/επηηξνπή αμηνιφγεζεο) ειέγρνπλ, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ 
άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016, ηελ θαηαιιειφηεηα ησλ πξνζθεξφλησλ, αμηνινγνχλ ηηο πξνζθνξέο, 
εηζεγνχληαη ηνλ απνθιεηζκφ ηνπο απφ ηε δηαδηθαζία, ηελ απφξξηςε ησλ πξνζθνξψλ, ηελ θαηαθχξσζε ησλ 
απνηειεζκάησλ, ηελ απνδέζκεπζε ή θαηάπησζε ησλ εγγπήζεσλ, ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο θαη 
γλσκνδνηνχλ γηα θάζε άιιν ζέκα πνπ αλαθχπηεη θαηά ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο.  

105
     Άξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016. Πξβι θαη  έθζεζε ζπλεπεηψλ ξπζκίζεσλ επί ηνπ σο άλσ άξζξνπ 42 λ. 

4781/2021  
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Σα απνηειέζκαηα ησλ ελ ιφγσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» & «Σερληθή Πξνζθνξά» 
επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία 
θνηλνπνηείηαη  ζηνπο πξνζθέξνληεο, εθηφο απφ φζνπο απνθιείζηεθαλ νξηζηηθά δπλάκεη ηεο παξ. 1 
ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΖΓΖ. Μεηά 
απφ ηελ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ηεο αλσηέξσ απφθαζεο, νη πξνζθέξνληεο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ 
ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβιήζεθαλ απφ απηνχο. 

Καηά ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ 
παξάγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο. 

γ) Μεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, απνζθξαγίδνληαη, θαηά ηελ 
νξηζζείζα εκεξνκελία θαη ψξα νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ εθείλσλ ησλ πξνζθεξφλησλ 
πνπ δελ έρνπλ απνξξηθζεί ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. 

δ) Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ 
απνζθξαγίζηεθαλ θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν θαηαρσξνχληαη νη πξνζθνξέο θαηά ζεηξά 
θαηάηαμεο, κε βάζε ηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηνπο, θαζψο θαη ε αηηηνινγεκέλε εηζήγεζή ηεο γηα ηελ 
απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο θαη ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.   

Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε 
αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 
«Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο 
πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην είθνζη 
(20) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. ηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα 
άξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016. Δάλ ηα παξερφκελα ζηνηρεία δελ εμεγνχλ θαηά ηξφπν ηθαλνπνηεηηθφ 
ην ρακειφ επίπεδν ηεο ηηκήο ή ηνπ θφζηνπο πνπ πξνηείλεηαη, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο κε 
θαλνληθή. [ε θάζε πεξίπησζε ε θξίζε ηεο Α.Α. ζρεηηθά κε ηηο αζπλήζηζηα ρακειέο πξνζθνξέο θαη 
ηελ απνδνρή ή όρη ησλ ζρεηηθώλ εμεγήζεσλ εθ κέξνπο ησλ πξνζθεξόλησλ ελζσκαηώλεηαη ζηελ 
θαησηέξσ εληαία απόθαζε106] 

ηελ πεξίπησζε ηζνδχλακσλ πξνθνξψλ, δειαδή πξνζθνξψλ κε ηελ ίδηα ζπλνιηθή ηειηθή 
βαζκνινγία κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ πξνζθεξφλησλ, ε αλάζεζε γίλεηαη ζηελ πξνζθνξά κε ηε 
κεγαιχηεξε βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο.  

Αλ νη ηζνδχλακεο πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα βαζκνινγία ηερληθήο πξνζθνξάο107 ε αλαζέηνπζα 
αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηηο 
ηζνδχλακεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη παξνπζία 
απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ. [Δπηζεκαίλεηαη όηη ηα απνηειέζκαηα ηεο θιήξσζεο ελζσκαηώλνληαη 
νκνίσο ζηελ θαησηέξσ απόθαζε] 

ηε ζπλέρεηα, εθφζνλ ην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο εγθξίλεη ην αλσηέξσ 
πξαθηηθφ θαηάηαμεο ησλ πξνζθνξψλ, εθδίδεηαη απφθαζε γηα ηα απνηειέζκαηα ηνπ ελ ιφγσ ζηαδίνπ 
θαη ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί εγγξάθσο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ 
ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, ηνλ πξψην ζε θαηάηαμε πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίνλ 
πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφο αλάδνρνο»), λα ππνβάιεη ηα δηθαηνινγεηηθά 
θαηαθχξσζεο, ζχκθσλα  κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 103 θαη ηελ παξ. 3.2 ηεο παξνχζαο, πεξί 
πξφζθιεζεο γηα ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ θαηάηαμεο 
πξνζθνξψλ δελ θνηλνπνηείηαη ζηνπο πξνζθέξνληεο θαη ελζσκαηψλεηαη ζηελ απφθαζε 
θαηαθχξσζεο108. 

ε θάζε πεξίπησζε, φηαλ εμ αξρήο έρεη ππνβιεζεί κία πξνζθνξά, ηα απνηειέζκαηα φισλ ησλ 
ζηαδίσλ ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ήηνη Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο, Σερληθήο Πξνζθνξάο θαη 
Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 

                                                
106

  Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηηο γλσκνδνηηθέο αξκνδηφηεηεο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ αλήθεη ν νπζηαζηηθφο 
έιεγρνο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ δεηήκαηνο ηεο απφξξηςεο 
πξνζθνξψλ σο αζπλήζηζηα ρακειψλ. Πξβι θαη απφθαζε ηΔ ΔΑ 184/2020 

107
 Άξζξν 90 παξ. 2 θαη 4 ηνπ λ. 4412/2016. 

108
     Άξζξν 100, παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016 
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4412/2016, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.3 ηεο παξνχζαο, πνπ εθδίδεηαη κεηά ην πέξαο θαη ηνπ 
ηειεπηαίνπ ζηαδίνπ ηεο δηαδηθαζίαο. Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή 
ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο109. 

 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου110 - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή ειεθηξνληθή  
πξφζθιεζε ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ 
αλάδνρν»), κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην 
ΔΖΓΖ θαη ηνλ θαιεί λα ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 
ζρεηηθήο  έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα 
πξσηφηππα ή αληίγξαθα φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.9.2. 
ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, σο απνδεηθηηθά ζηνηρεία γηα ηε κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ 
ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο δηαθήξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο 
επηινγήο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.4 - 2.2.8  απηήο.  

Δηδηθφηεξα, ην ζχλνιν ησλ ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ απνζηέιινληαη 
απφ απηφλ ζε κνξθή ειεθηξνληθψλ αξρείσλ κε κνξθφηππν PDF, ζχκθσλα κε ηα εηδηθψο νξηδφκελα 
ζηελ παξάγξαθν 2.4.2.5 ηεο παξνχζαο. 

Δληφο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ην αξγφηεξν έσο ηελ ηξίηε 
εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ειεθηξνληθήο ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηαθχξσζεο, πξνζθνκίδνληαη κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε 
κνξθή θαη ζε θιεηζηφ θάθειν, ζηνλ νπνίν αλαγξάθεηαη ν απνζηνιέαο, ηα ζηνηρεία ηνπ Γηαγσληζκνχ 
θαη σο παξαιήπηεο ε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ηα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά, ηα νπνία απαηηείηαη λα 
πξνζθνκηζζνχλ ζε έληππε κνξθή (σο πξσηφηππα ή αθξηβή αληίγξαθα), ζχκθσλα κε ηα 
πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηεο σο άλσ παξαγξάθνπ 2.4.2.5111.  

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ 
ππoβιήζεθαλ, ε αλαζέηνπζα αξρή θαιεί ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα πξνζθνκίζεη ηα ειιείπνληα 
δηθαηνινγεηηθά ή λα ζπκπιεξψζεη ηα ήδε ππνβιεζέληα ή λα παξάζρεη δηεπθξηλήζεηο, κε ηελ έλλνηα 
ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 
πξφζθιεζεο ζε απηφλ. 

Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο δχλαηαη λα ππνβάιεη αίηεκα, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο 
«Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ειεθηξνληθνχ δηαγσληζκνχ ζην ΔΖΓΖ, πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή, γηα 
παξάηαζε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο, ζπλνδεπφκελν απφ απνδεηθηηθά έγγξαθα πεξί αίηεζεο 
ρνξήγεζεο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. ηελ πεξίπησζε απηή ε αλαζέηνπζα αξρή 
παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία ππνβνιήο απηψλ, γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηε ρνξήγεζή ηνπο απφ ηηο 
αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο. Ο πξνζσξηλφο αλάδνρνο κπνξεί λα αμηνπνηεί ηε δπλαηφηεηα απηή ηφζν 
εληφο ηεο  αξρηθήο πξνζεζκίαο γηα ηελ ππνβνιή δηθαηνινγεηηθψλ φζν θαη εληφο ηεο πξνζεζκίαο γηα 
ηελ πξνζθφκηζε ειιεηπφλησλ ή ηε ζπκπιήξσζε ήδε ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ, θαηά ηελ 
έλλνηα ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ λ. 4412/2016, σο αλσηέξσ πξνβιέπεηαη. Ζ παξνχζα ξχζκηζε 
εθαξκφδεηαη αλαιφγσο θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 
θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη πξηλ απφ ην ζηάδην 
θαηαθχξσζεο, θαη΄ εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 79  ηνπ λ. 
4412/2016, ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο.112 

Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε 
εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο 
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 Βι. άξζξν 103 ηνπ λ. 4412/2016 
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     Πξβι άξζξν 17 ΚΤΑ ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο 
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επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ 
δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ δειψζεθαλ κε  
ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ)  είλαη εθ πξνζέζεσο απαηειά, ή έρνπλ ππνβιεζεί 
πιαζηά απνδεηθηηθά ζηνηρεία , ή  

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

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχεηαη ε 
κε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) ή ε 
πιήξσζε κηαο ή πεξηζζνηέξσλ απφ ηηο απαηηήζεηο ησλ θξηηεξίσλ πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε 
ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 έσο 2.2.8 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο,  

ε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο ζηηο 
πξνυπνζέζεηο, ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν 
χκβαζεο (ΔΔΔ) φηη πιεξνί,  νη νπνίεο κεηαβνιέο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο κεηαβνιέο έιαβε 
γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο (νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ 
θαηαπίπηεη ππέξ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ113.  

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη 
έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη: α) δελ 
βξίζθεηαη ζε κία απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη β) 
πιεξνί ηα ζρεηηθά θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ηα νπνία έρνπλ θαζνξηζηεί ζχκθσλα κε ηηο 
παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε δηαδηθαζία καηαηψλεηαη.  

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ 
απφ ηελ Δπηηξνπή ηνπ Γηαγσληζκνχ, ζην νπνίν αλαγξάθεηαη ε ηπρφλ ζπκπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ 
ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη αλσηέξσ (παξάγξαθνο 3.1.2.1.) θαη ηε δηαβίβαζή ηνπ ζην απνθαηλφκελν 
φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε 
γηα ηε καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο.  

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

3.3.1. Σα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη ηεο 
εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, ζηελ νπνία 
ελζσκαηψλεηαη ε απφθαζε έγθξηζεο ηνπ πξαθηηθνχ θαηάηαμεο ησλ πξνζθεξφλησλ θαη αλάδεημεο 
πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, ζε ζπλέρεηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ ηνπο. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζε φινπο ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ έιαβαλ κέξνο ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, εθηφο απφ φζνπο απνθιείζηεθαλ 
νξηζηηθά, ηδίσο δπλάκεη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016, ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, 
ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ππνρξεσηηθά νη πξνζεζκίεο γηα ηελ αλαζηνιή ηεο ζχλαςεο ζχκβαζεο, 
ζχκθσλα κε ηα άξζξα 360 έσο 372 ηνπ λ. 4412/2016, καδί κε αληίγξαθν ησλ πξαθηηθψλ θαηάηαμεο 
ησλ πξνζθεξφλησλ θαη αλάδεημεο πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαη, επηπιένλ, αλαξηά ηα δηθαηνινγεηηθά 
ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ζηα «πλεκκέλα Ζιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ».  

Μεηά ηελ έθδνζε θαη θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο νη πξνζθέξνληεο ιακβάλνπλ 
γλψζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζηεθαλ, ηεο θαηάηαμεο ησλ πξνζθνξψλ θαη 
ησλ ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο, κε ελέξγεηεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο114. Καηά 
ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ, ζχκθσλα κε ηελ 
παξάγξαθν 3.4 ηεο παξνχζαο. Γελ επηηξέπεηαη ε άζθεζε άιιεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο 
αλσηέξσ απφθαζεο.115 
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3.3.2. Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο θαζίζηαηαη νξηζηηθή, εθφζνλ ζπληξέμνπλ νη αθφινπζεο 
πξνυπνζέζεηο ζσξεπηηθά: 

α) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζε φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ δελ έρνπλ 
απνθιεηζηεί νξηζηηθά,  

β) παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ζε πεξίπησζε άζθεζεο, 
παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ θαη ζε 
πεξίπησζε άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαηά ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ, εθδνζεί απφθαζε επί ηεο 
αίηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη  ζην 
ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016, 

γ) νινθιεξσζεί επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ πλέδξην, ζχκθσλα κε ηα 
άξζξα 324 έσο 327 ηνπ λ. 4700/2020, εθφζνλ απαηηείηαη, θαη  

δ) ν  πξνζσξηλφο αλάδνρνο, ππνβάιιεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη θαη έπεηηα απφ ζρεηηθή 
πξφζθιεζε, ππεχζπλε δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 79Α ηνπ λ. 
4412/2016, ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη, δελ έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο κεηαβνιέο 
θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104 ηνπ λ. 4412/2016 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ 
ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Ζ ππεχζπλε 
δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή θαη κλεκνλεχεηαη ζην ζπκθσλεηηθφ. Δθφζνλ δεισζνχλ 
νςηγελείο κεηαβνιέο, ε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε νπνία εηζεγείηαη πξνο 
ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν. 

 

Μεηά απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ε αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ 
αλάδνρν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ, ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 
εηδηθήο πξφζθιεζεο. Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη ζπλαθζείζα κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο ηνπ 
πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ ζηνλ αλάδνρν.  

ηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα 
ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, κε ηελ επηθχιαμε αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη 
έθπησηνο, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ θαη 
αθνινπζείηαη ε ίδηα, σο άλσ δηαδηθαζία, γηα ηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ  ακέζσο επφκελε 
πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ 
πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζία αλάζεζεο καηαηψλεηαη ζχκθσλα κε 
ηελ παξάγξαθν 3.5 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. ηελ πεξίπησζε απηή,  ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί 
λα αλαδεηήζεη απνδεκίσζε, πέξα απφ ηελ θαηαπίπηνπζα εγγπεηηθή επηζηνιή, ηδίσο δπλάκεη ησλ 
άξζξσλ 197 θαη 198 ΑΚ.116 

Δάλ ε αλαζέηνπζα αξρή δελ απεπζχλεη ηελ εηδηθή πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ νξηζηηθνπνίεζε ηεο 
απφθαζεο θαηαθχξσζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο χπαξμεο επηηαθηηθνχ ιφγνπ δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο 
ή αληηθεηκεληθψλ ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, ν αλάδνρνο δηθαηνχηαη λα απέρεη απφ ηελ ππνγξαθή ηνπ 
ζπκθσλεηηθνχ, ρσξίο λα εθπέζεη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ, θαζψο θαη λα αλαδεηήζεη απνδεκίσζε 
ηδίσο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 197 θαη 198 ΑΚ.117 
 

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι και Οριςτικι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Α. Κάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε δεκφζηα 
ζχκβαζε θαη έρεη ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο επξσπατθήο ελσζηαθήο ή εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο ζηνλ 
ηνκέα ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, έρεη δηθαίσκα λα πξνζθχγεη ζηελ αλεμάξηεηε Αξρή Δμέηαζεο 
Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ), ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα άξζξα 345 επ. λ. 

                                                
116

 Άξζξν 105 παξ. 7 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 45 ηνπ λ. 4782/2021. 
117

 Άξζξν 105 παξ. 8 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 45 ηνπ λ. 4782/2021. 
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4412/2016 θαη 1 επ. π.δ. 39/2017, ζηξεθφκελνο κε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, θαηά πξάμεο ή 
παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο 
πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ118 . 

ε πεξίπησζε πξνζθπγήο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο 
πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη: 

(α) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 
νηθνλνκηθφ θνξέα αλ ε πξάμε θνηλνπνηήζεθε κε ειεθηξνληθά κέζα ή ηειενκνηνηππία ή  

(β) δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζε απηφλ αλ 
ρξεζηκνπνηήζεθαλ άιια κέζα επηθνηλσλίαο, άιισο   

(γ) δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ πιήξε, πξαγκαηηθή ή ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξάμεο πνπ βιάπηεη 
ηα ζπκθέξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Δηδηθά γηα ηελ άζθεζε πξνζθπγήο θαηά 
πξνθήξπμεο, ε πιήξεο γλψζε απηήο ηεθκαίξεηαη κεηά ηελ πάξνδν δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε 
δεκνζίεπζε ζην ΚΖΜΓΖ. 

ε πεξίπησζε παξάιεηςεο πνπ απνδίδεηαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε 
ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο 
πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο119 . 

Οη πξνζεζκίεο σο πξνο ηελ ππνβνιή ησλ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθπγψλ θαη ησλ παξεκβάζεσλ 
αξρίδνπλ ηελ επνκέλε ηεο εκέξαο ηεο πξναλαθεξζείζαο θαηά πεξίπησζε θνηλνπνίεζεο ή γλψζεο 
θαη ιήγνπλ φηαλ πεξάζεη νιφθιεξε ε ηειεπηαία εκέξα θαη ψξα 23:59:59 θαη, αλ απηή είλαη εμαηξεηέα 
ή άββαην, φηαλ πεξάζεη νιφθιεξε ε επνκέλε εξγάζηκε εκέξα θαη ψξα 23:59:59120. 

Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ζπληάζζεηαη ππνρξεσηηθά κε ηε ρξήζε ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ 
ηνπ Παξαξηήκαηνο Η ηνπ π.δ/ηνο 39/2017 θαη θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 
«Δπηθνηλσλία» ζηελ ειεθηξνληθή πεξηνρή ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο ηελ έλδεημε 
«Πξνδηθαζηηθή Πξνζθπγή» ζχκθσλα κε ην άξζξν 18 ηεο Κ.Τ.Α. Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη παξάβνιν απφ ηνλ 
πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Διιεληθνχ Γεκνζίνπ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζην άξζξν 363 Ν. 
4412/2016 . Ζ επηζηξνθή ηνπ παξαβφινπ ζηνλ πξνζθεχγνληα γίλεηαη: α) ζε πεξίπησζε νιηθήο ή 
κεξηθήο απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ, β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ πξνζβαιιφκελε 
πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα πξηλ απφ ηελ έθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ επί ηεο 
πξνζθπγήο, γ) ζε πεξίπησζε παξαίηεζεο ηνπ πξνζθεχγνληα απφ ηελ πξνζθπγή ηνπ έσο θαη δέθα 
(10) εκέξεο απφ ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθπγήο.  

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαη ε άζθεζή ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε 
ηεο ζχκβαζεο επί πνηλή αθπξφηεηαο, ε νπνία δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ κεηά απφ 
άζθεζε πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 368 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 20 π.δ. 
39/2017. Όκσο, κφλε ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο 
δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, ππφ ηελ επηθχιαμε ρνξήγεζεο απφ ην Κιηκάθην πξνζσξηλήο πξνζηαζίαο 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 366 παξ. 1-2 λ. 4412/2016 θαη 15 παξ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Ζ πξνεγνχκελε παξάγξαθνο δελ εθαξκφδεηαη ζηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 
ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, ππνβιεζεί κφλν κία (1) πξνζθνξά. 

Μεηά ηελ, θαηά ηα σο άλσ, ειεθηξνληθή θαηάζεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ε αλαζέηνπζα 
αξρή,  κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο «Δπηθνηλσλία»  :  

α) Κνηλνπνηεί ηελ πξνζθπγή ην αξγφηεξν έσο ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηάζεζή ηεο 
ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην, ν νπνίνο κπνξεί λα ζίγεηαη απφ ηελ απνδνρή ηεο πξνζθπγήο, 
πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ην, πξνβιεπφκελν απφ ηα άξζξα 362 παξ. 3 θαη 7 π.δ. 39/2017, δηθαίσκα 

                                                
118

      Άξζξν 360 παξ. 1 λ. 4412/2016 θαη 3 παξ. 1 π.δ. 39/2017. 
119

      Άξζξν 361 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 4 π.δ. 39/2017 
120

      Παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 9 θαη άξζξν 18 ηεο Κ.Τ.Α. ΔΖΓΖ Πξνκήζεηεο θαη Τπεξεζίεο 
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παξέκβαζήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο, γηα ηε δηαηήξεζε ηεο ηζρχνο ηεο 
πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, πξνζθνκίδνληαο φια ηα θξίζηκα έγγξαθα πνπ έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ. 

β) Γηαβηβάδεη ζηελ ΑΔΠΠ, ην αξγφηεξν εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκέξα θαηάζεζεο, 
ηνλ πιήξε θάθειν ηεο ππφζεζεο, ηα απνδεηθηηθά θνηλνπνίεζεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηξίηνπο αιιά 
θαη ηελ Έθζεζε Απφςεψλ ηεο επί ηεο πξνζθπγήο. ηελ Έθζεζε Απφςεσλ ε αλαζέηνπζα αξρή 
κπνξεί λα παξαζέζεη αξρηθή ή ζπκπιεξσκαηηθή αηηηνινγία γηα ηελ ππνζηήξημε ηεο πξνζβαιιφκελεο 
κε ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή πξάμεο. 

γ) Κνηλνπνηεί ζε φια ηα κέξε ηελ Έθζεζε Απφςεσλ, ηηο Παξεκβάζεηο θαη ηα ζρεηηθά έγγξαθα πνπ 
ηπρφλ ηε ζπλνδεχνπλ, κέζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηφπνπ ηνπ δηαγσληζκνχ ην αξγφηεξν έσο ηελ επνκέλε 
εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ θαηάζεζή ηνπο. 

δ)πκπιεξσκαηηθά ππνκλήκαηα θαηαηίζεληαη απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα κέξε κέζσ ηεο 
πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ ην αξγφηεξν εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ησλ απφςεσλ 
ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο . 

Ζ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ άζθεζε ησλ έλδηθσλ 
βνεζεκάησλ ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 λ. 4412/2016 θαηά 
ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο . 

 

Β. Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη, κε ην ίδην δηθφγξαθν εθαξκνδφκελσλ 
αλαινγηθά ησλ δηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 18/1989, ηελ αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο απφθαζεο ηεο ΑΔΠΠ θαη 
ηελ αθχξσζή ηεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ Γηνηθεηηθνχ Γηθαζηεξίνπ  

Σν απηφ ηζρχεη θαη ζε πεξίπησζε ζησπεξήο απφξξηςεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απφ ηελ 
Α.Δ.Π.Π. Γηθαίσκα άζθεζεο ηνπ σο άλσ έλδηθνπ βνεζήκαηνο έρεη θαη ε αλαζέηνπζα αξρή, αλ ε 
Α.Δ.Π.Π. θάλεη δεθηή ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, αιιά θαη απηφο ηνπ νπνίνπ έρεη γίλεη ελ κέξεη 
δεθηή ε πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. 

Με ηελ απφθαζε ηεο ΑΔΠΠ ινγίδνληαη σο ζπκπξνζβαιιφκελεο θαη φιεο νη ζπλαθείο πξνο ηελ 
αλσηέξσ απφθαζε πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί ή 
ζπληειεζηεί αληηζηνίρσο έσο ηε ζπδήηεζε ηεο σο άλσ αίηεζεο ζην Γηθαζηήξην. 

Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαη αθχξσζεο πεξηιακβάλεη κφλν αηηηάζεηο πνπ είραλ πξνηαζεί κε ηελ 
πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ή αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζία ελψπηνλ ηεο Α.Δ.Π.Π. ή ην πεξηερφκελν ησλ 
απνθάζεψλ ηεο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή, εθφζνλ αζθήζεη ηελ αίηεζε ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 
4412/2016, κπνξεί λα πξνβάιεη θαη νςηγελείο ηζρπξηζκνχο αλαθνξηθά κε ηνπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο 
δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, νη νπνίνη θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ άκεζε αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο.121 

Ζ σο άλσ αίηεζε θαηαηίζεηαη ζην σο αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα (10) εκεξψλ 
απφ  θνηλνπνίεζε ή ηελ πιήξε γλψζε ηεο απφθαζεο ή απφ ηελ παξέιεπζε ηεο πξνζεζκίαο γηα ηελ 
έθδνζε ηεο απφθαζεο επί ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο, ελψ ε δηθάζηκνο γηα ηελ εθδίθαζε ηεο 
αίηεζεο αθχξσζεο δελ πξέπεη λα απέρεη πέξαλ ησλ εμήληα (60) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζε ηνπ 
δηθνγξάθνπ.122 

Αληίγξαθν ηεο αίηεζεο κε θιήζε θνηλνπνηείηαη κε ηε θξνληίδα ηνπ αηηνχληνο πξνο ηελ Α.Δ.Π.Π., 
ηελ αλαζέηνπζα αξρή, αλ δελ έρεη αζθήζεη απηή ηελ αίηεζε, θαη πξνο θάζε ηξίην ελδηαθεξφκελν, ηελ 
θιήηεπζε ηνπ νπνίνπ δηαηάζζεη κε πξάμε ηνπ ν Πξφεδξνο ή ν πξνεδξεχσλ ηνπ αξκφδηνπ 
Γηθαζηεξίνπ ή Σκήκαηνο έσο ηελ επφκελε εκέξα απφ ηελ θαηάζεζε ηεο αίηεζεο. Ο αηηψλ 
ππνρξενχηαη επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηνπ ελδίθνπ βνεζήκαηνο λα πξνβεί ζηηο παξαπάλσ 
θνηλνπνηήζεηο εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ έθδνζε θαη ηελ παξαιαβή 
ηεο σο άλσ πξάμεο ηνπ Γηθαζηεξίνπ. Δληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 
σο άλσ θνηλνπνίεζε ηεο αίηεζεο θαηαηίζεηαη ε παξέκβαζε θαη δηαβηβάδνληαη ν θάθεινο θαη νη 
απφςεηο ησλ παζεηηθψο λνκηκνπνηνχκελσλ. Δληφο ηεο ίδηαο πξνζεζκίαο θαηαηίζεληαη ζην 

                                                
121

 Πξβι. άξζξν 372 παξ. 1 θαη 2 Ν. 4412/2016. 
122

 Πξβι. άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016. 
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Γηθαζηήξην θαη ηα ζηνηρεία πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνπο ηζρπξηζκνχο ησλ δηαδίθσλ. 

Δπηπξφζζεηα, ε παξέκβαζε θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα ηνπ παξεκβαίλνληνο ζηα ινηπά κέξε ηεο 
δίθεο εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ θαηάζεζή ηεο, αιιηψο ινγίδεηαη σο απαξάδεθηε. Σν δηαηαθηηθφ 
ηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο εθδίδεηαη εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο ή 
απφ ηελ πξνζεζκία γηα ηελ ππνβνιή ππνκλεκάησλ. 

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε θαη ε άζθεζε ηεο αίηεζεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ 
θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κέρξη ηελ έθδνζε ηεο νξηζηηθήο δηθαζηηθήο απφθαζεο, εθηφο εάλ 
κε πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. Δπίζεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ 
άζθεζε θαη ε άζθεζή ηεο αίηεζεο θσιχνπλ ηελ πξφνδν ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο γηα ρξνληθφ 
δηάζηεκα δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ άζθεζε ηεο αίηεζεο, εθηφο εάλ κε ηελ πξνζσξηλή δηαηαγή 
ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά.123 Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο θαηαηίζεηαη παξάβνιν, 
ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 5 ηνπ Ν. 4412/2016.   

Αλ ν ελδηαθεξφκελνο δελ αηηήζεθε ή αηηήζεθε αλεπηηπρψο ηελ αλαζηνιή θαη ε ζχκβαζε 
ππνγξάθεθε θαη ε εθηέιεζή ηεο νινθιεξψζεθε πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο, εθαξκφδεηαη 
αλαιφγσο ε παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ π.δ. 18/1989.  

Αλ ην δηθαζηήξην αθπξψζεη πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κεηά ηε ζχλαςε ηεο 
ζχκβαζεο, ην θχξνο ηεο ηειεπηαίαο δελ ζίγεηαη, εθηφο αλ πξηλ απφ ηε ζχλαςε απηήο είρε αλαζηαιεί ε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. ηελ πεξίπησζε πνπ ε ζχκβαζε δελ είλαη άθπξε, ν 
ελδηαθεξφκελνο δηθαηνχηαη λα αμηψζεη απνδεκίσζε, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζην άξζξν 373 
ηνπ λ. 4412/2016. 

Με ηελ επηθχιαμε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ λ. 4412/2016, γηα ηελ εθδίθαζε ησλ δηαθνξψλ ηνπ παξφληνο 
άξζξνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 18/1989. 

 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

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

Δηδηθφηεξα, ε αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο φηαλ απηή απνβεί άγνλε είηε 
ιφγσ κε ππνβνιήο πξνζθνξάο είηε ιφγσ απφξξηςεο φισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη ζηελ 
πεξίπησζε ηνπ δεπηέξνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 105, πεξί θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο 
ζχκβαζεο. 

Δπίζεο κπνξεί λα καηαηψζεη ηε δηαδηθαζία:  α) ιφγσ παξάηππεο δηεμαγσγήο ηεο δηαδηθαζίαο 
αλάζεζεο, εθηφο εάλ κπνξεί λα ζεξαπεχζεη ην ζθάικα ή ηελ παξάιεηςε ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ 
άξζξνπ 106 , β) αλ νη νηθνλνκηθέο θαη ηερληθέο παξάκεηξνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε δηαδηθαζία 
αλάζεζεο άιιαμαλ νπζησδψο θαη ε εθηέιεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ δελ ελδηαθέξεη πιένλ ηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ θνξέα γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη ην ππφ αλάζεζε αληηθείκελν, γ) αλ ιφγσ 
αλσηέξαο βίαο, δελ είλαη δπλαηή ε θαλνληθή εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, δ) αλ ε επηιεγείζα πξνζθνξά 
θξηζεί σο κε ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε, ε) ζηελ πεξίπησζε ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 
97, πεξί ρξφλνπ ηζρχνο πξνζθνξψλ, ζη) γηα άιινπο επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, 
φπσο ηδίσο, δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 

4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ, προκαταβολισ) 

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη εγγχεζε πξνθαηαβνιήο  

                                                
123

 Πξβι άξζξν 372 παξ. 6 ηνπ λ. 4412/2016. 

ΑΔΑ: 9Π9ΓΩ1Υ-ΙΡΧ



 

48 

 

 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα κε ην 
άξζξν 72 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηεο 
εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, ή ηνπ ηκήκαηνο απηήο, ρσξίο λα ζπκπεξηιακβάλνληαη ηα 
δηθαηψκαηα πξναίξεζεο  θαη ε νπνία θαηαηίζεηαη κέρξη θαη ηελ  ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. Ζ 
εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα 
αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 4412/2016 ζηνηρεία, πιελ απηνχ ηεο πεξ. ε (βι. 
ηελ παξάγξαθν 2.1.5. ηεο παξνχζαο), θαη, επηπιένλ, ηνλ ηίηιν θαη ηνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο 
ζχκβαζεο.  

Σν πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ εθαξκνγή 
φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ.  

ε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη 
αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαζέζεη κέρξη ηελ ππνγξαθή ηεο 
ηξνπνπνηεκέλεο ζχκβαζεο, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο 
αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ/Οη εγγχεζε/εηο θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη/νληαη ζην ζχλνιφ ηνπ/ο κεηά απφ ηελ πνζνηηθή θαη 
πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη 
παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξνρή, ε επηζηξνθή ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη 
πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κεηά απφ ηελ αληηκεηψπηζε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη, ησλ 
παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ.  

  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

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

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 
πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην 
ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Παξάξηεκα X ηνπ 
Πξνζαξηήκαηνο Α΄. 

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη θαη 
βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο 
αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

   

 

4.3.2. Ο αλάδνρνο δεζκεχεηαη φηη:  

α) ζε φια ηα ζηάδηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο ζχκβαζεο δελ ελήξγεζε αζέκηηα, παξάλνκα ή 
θαηαρξεζηηθά θαη φηη ζα εμαθνινπζήζεη λα κελ ελεξγεί θαη` απηφλ ηνλ ηξφπν θαηά ην ζηάδην 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο,  

β) φηη ζα δειψζεη ακειιεηί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, απφ ηε ζηηγκή πνπ ιάβεη γλψζε, νπνηαδήπνηε 
θαηάζηαζε (αθφκε θαη ελδερφκελε) ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ (πξνζσπηθψλ, νηθνγελεηαθψλ, 
νηθνλνκηθψλ, πνιηηηθψλ ή άιισλ θνηλψλ ζπκθεξφλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη αληηθξνπφκελσλ 
επαγγεικαηηθψλ ζπκθεξφλησλ) κεηαμχ ησλ λνκίκσλ ή εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπ θαζψο 
θαη ππαιιήισλ ή ζπλεξγαηψλ ηνπο νπνίνπο απαζρνιεί ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο (π.ρ. κε 
ζχκβαζε ππεξγνιαβίαο) θαη κειψλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ εκπιέθνληαη θαζ’ 
νηνλδήπνηε ηξφπν ζηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή/θαη κπνξνχλ λα επεξεάζνπλ ηελ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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έθβαζε θαη ηηο απνθάζεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πεξί ηελ εθηέιεζή ηεο, νπνηεδήπνηε θαη εάλ ε 
θαηάζηαζε απηή πξνθχςεη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο124 .  

Οη ππνρξεψζεηο θαη νη απαγνξεχζεηο ηεο ξήηξαο απηήο ηζρχνπλ, αλ ν αλάδνρνο είλαη έλσζε, γηα 
φια ηα κέιε ηεο έλσζεο, θαζψο θαη γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί. ην ζπκθσλεηηθφ 
πεξηιακβάλεηαη ζρεηηθή δεζκεπηηθή δήισζε ηφζν ηνπ αλαδφρνπ φζν θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ.  

 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Αλάδνρνο δελ απαιιάζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ 
αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ 
ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζχλε 
ηνπ θπξίνπ αλαδφρνπ.  

4.4.2. Καηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθέξεη ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ην φλνκα, ηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ 
ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε απηήο, εθφζνλ είλαη γλσζηά ηε 
ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή ζηηγκή.  Δπηπιένλ, ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή θάζε 
αιιαγή ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν θχξηνο αλάδνρνο ρξεζηκνπνηεί ελ 
ζπλερεία ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά/δειψζεηο 
ζπλεξγαζίαο. 125 . ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ κε ππεξγνιάβν/ 
ππεξγνιάβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο 
ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή, νθείιεη δε λα δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ησλ ηκεκάησλ 
ηεο ζχκβαζεο είηε απφ ηνλ ίδην, είηε απφ λέν ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία.  

4.4.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα ηνπο 
ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο 
παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν 
αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά  ην 
πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ 
λα κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, δχλαηαη λα 
επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο 
άλσ πνζνζηνχ.  

Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ απαηηεί ηελ 
αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 131 ηνπ λ. 
4412/2016.  

4.4.4. ----- 126 

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ127  

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία 
ζχλαςεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ. 
4412/2016, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο  

                                                
124

 Πξβι άξζξν 24 ηνπ λ. 4412/2016 
125

 Πξβι παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 78 ηνπ λ. 4412/2016 
126

 Οι Α.Α. μποροφν να προβλζπουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ότι, κατόπιν αιτιματοσ του υπεργολάβου και, εφόςον θ φφςθ τθσ 
ςφμβαςθσ το επιτρζπει, θ ανακζτουςα αρχι καταβάλλει απευκείασ ςτον υπεργολάβο τθν αμοιβι του για τθν εκτζλεςθ 
υπθρεςίασ, δυνάμει ςφμβαςθσ υπεργολαβίασ με τον ανάδοχο. Στθν περίπτωςθ αυτι, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ κακορίηονται 
τα ειδικότερα μζτρα ι οι μθχανιςμοί που επιτρζπουν ςτον κφριο ανάδοχο να εγείρει αντιρριςεισ ωσ προσ αδικαιολόγθτεσ 
πλθρωμζσ, κακϊσ και οι ρυκμίςεισ που αφοροφν αυτόν τον τρόπο πλθρωμισ. Στθν περίπτωςθ αυτι δεν αίρεται θ ευκφνθ του 
κφριου αναδόχου. Θ παρ. 3 ςυμπλθρϊνεται αναλόγωσ, εάν θ Α.Α. προβλζψει τθν απευκείασ πλθρωμι του υπεργολάβου, 
άλλωσ διαγράφεται.  

127
  Πξβι. άξζξν 132 ηνπ λ. 4412/2016 

ΑΔΑ: 9Π9ΓΩ1Υ-ΙΡΧ



 

50 

 

 

Μεηά ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο ιφγσ ηεο έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 203 ηνπ λ. 
4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.2. ηεο παξνχζαο, φπσο θαη ζε πεξίπησζε θαηαγγειίαο γηα φινπο 
ιφγνπο ηεο παξαγξάθνπ 4.6, πιελ απηνχ ηεο πεξ. (α), ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα πξνζθαιέζεη 
ηνλ/ηνπο επφκελν/νπο, θαηά ζεηξά θαηάηαμεο νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη-νπλ ζηελ παξνχζα 
δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο θαη λα ηνπ/ηνπο πξνηείλεη λα αλαιάβεη/νπλ ην 
αλεθηέιεζην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαη ζε ηίκεκα πνπ 
δελ ζα ππεξβαίλεη ηελ πξνζθνξά πνπ είρε ππνβάιεη ν έθπησηνο (ξήηξα ππνθαηάζηαζεο)128. Ζ 
ζχκβαζε ζπλάπηεηαη, εθφζνλ εληφο ηεο ηεζείζαο πξνζεζκίαο πεξηέιζεη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή 
έγγξαθε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηεο. Ζ άπξαθηε πάξνδνο ηεο πξνζεζκίαο ζεσξείηαη σο 
απφξξηςε ηεο πξφηαζεο. Αλ απηφο δελ δερζεί ηελ πξφηαζε ζχλαςεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή 
πξνζθαιεί ηνλ επφκελν ππνςήθην θαηά ζεηξά θαηάηαμεο, αθνινπζψληαο θαηά ηα ινηπά ηελ ίδηα 
δηαδηθαζία. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ129  

4.6.1. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 
θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε 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 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί απφ ηε 
δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

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

δ) ν αλάδνρνο θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα, θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, γηα έλα απφ ηα 
αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο, 

ε) ν αλάδνρνο πησρεχζεη ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή 
δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 
ζπκβηβαζκνχ ή αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία 
εμπγίαλζεο θαη δελ ηεξεί ηνπο φξνπο απηήο ή εάλ βξεζεί ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε, 
πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα 
αξρή κπνξεί λα κελ θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν αλάδνρνο ν νπνίνο ζα 
βξεζεί ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή απνδεηθλχεη φηη είλαη ζε 
ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε 
ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο. 

ζη) ν αλάδνρνο παξαβεί απνδεδεηγκέλα ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηελ δέζκεπζε 
αθεξαηφηεηαο ηεο παξ. 4.3.2. ηεο παξνχζαο, σο αλαιπηηθά πεξηγξάθνληαη ζην ζπλεκκέλν ζηελ 
παξνχζα ζρέδην ζχκβαζεο. 

 

                                                
128

 Πξβι. άξζξν 132, παξ. 1δ), πεξ. αα ηνπ λ. 4412/2016. Πξβι. επίζεο, Καηεπζπληήξηα Οδεγία 22 ηεο 
Αξρήο κε ηίηιν «Σξνπνπνίεζε ζπκβάζεσλ θαηά ηε δηάξθεηά ηνπο», Κεθάιαην ΗΗΗ.Γ. ζεκείν Η, ζει. 17 (ΑΓΑ: 
7ΜΤΣΟΞΣΒ-ΕΓΕ).    

129
 Πξβι.  Άξζξν 133 ηνπ λ. 4412/2016 Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ130  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο: 

-Με ηελ παξαιαβή ηνπ παξαδνηένπ Π1α πνζφ ίζν κε ην 20% ηεο ζχκβαζεο. 

-Με ηελ παξαιαβή ηνπ παξαδνηένπ Π1Β πνζφ ίζν κε ην 20% ηεο ζχκβαζεο. 

-Με ηελ παξαιαβή ηνπ παξαδνηένπ Π2 πνζφ ίζν κε ην 25% ηεο ζχκβαζεο. 

-Με ηελ παξαιαβή ηνπ παξαδνηένπ Π3 πνζφ ίζν κε ην 35% ηεο ζχκβαζεο. 

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. 4412/2016117, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί 
απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή 

] 

5.1.2. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα 
κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ζηνλ 
ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο 
αθφινπζεο θξαηήζεηο:  

α) Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ 
ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο Τπέξ ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ131  

β) Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηεο αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ, ε νπνία 
ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. 
Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα 
ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ 
λ. 4412/2016132. 

γ) Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ 
ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 
Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016)133 . 

δ) ……………………………………… 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ ….% θαη 
ζηελ επ’ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ ….%. 

Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ 
εηζνδήκαηνο αμίαο …..% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. [ζπκπιεξώλεηαη από ηελ Α.Α.] 

                                                
130

 Γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο ησλ νπνίσλ ε εθηηκψκελε αμία, εθηφο Φ.Π.Α., είλαη ίζε πξνο ή αλψηεξε 
απφ ηα θαηψηαηα φξηα ηνπ άξζξνπ 5 ηνπ λ. 4412/2016 νη αλαζέηνπζεο αξρέο ππνρξενχληαη λα 
παξαιακβάλνπλ θαη λα επεμεξγάδνληαη ειεθηξνληθά ηηκνιφγηα πνπ είλαη ζχκθσλα κε ην επξσπατθφ πξφηππν 
έθδνζεο ειεθηξνληθψλ ηηκνινγίσλ, φπσο απηφ νξίδεηαη ζηελ πεξίπησζε 12 ηνπ άξζξνπ 149 ηνπ λ. 4601/2019 
(Α΄44) θαη ησλ, θαη΄εμνπζηνδφηεζε ηνπ άξζξνπ 154 ηνπ λφκνπ απηνχ, θαλνληζηηθψλ απνθάζεσλ 

131
 Άξζξν 4 παξ. 3 έβδνκν εδάθην ηνπ λ. 4013/2011. 

132
 Ο ρξφλνο, ηξφπνο θαη ε δηαδηθαζία θξάηεζεο ησλ σο άλσ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, θαζψο θαη θάζε άιιν 

αλαγθαίν ζέκα γηα ηελ εθαξκνγή ηεο σο άλσ θξάηεζεο  εμαξηάηαη απφ ηελ έθδνζε ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ 
Τπνπξγψλ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο θαη Οηθνλνκηθψλ ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016. 

133
  Πξβι Τπνπξγηθή Απφθαζε 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ, ηξφπνπ ππνινγηζκνχ 

ηεο δηαδηθαζίαο παξαθξάηεζεο θαη απφδνζεο ηεο θξάηεζεο 0,06% ππέξ ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ 
Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.), θαζψο θαη ησλ ινηπψλ ιεπηνκεξεηψλ εθαξκνγήο ηεο παξαγξάθνπ 3 ηνπ άξζξνπ 350 
ηνπ λ. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 
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5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο αλάδνρνο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ζπλδξνκήο ιφγσλ αλσηέξαο βίαο, θεξχζζεηαη 
ππνρξεσηηθά έθπησηνο134 απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ:   

α) ζηελ πεξίπησζε ηεο παξ. 7 ηνπ άξζξνπ 105 πεξί θαηαθχξσζεο θαη ζχλαςεο ζχκβαζεο 

β) ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε 
ή/θαη δελ ζπκκνξθσζεί κε ηηο ζρεηηθέο γξαπηέο εληνιέο ηεο ππεξεζίαο, πνπ είλαη ζχκθσλεο κε ηε 
ζχκβαζε ή ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, εληφο ηνπ ζπκθσλεκέλνπ ρξφλνπ εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) εθφζνλ δελ παξάζρεη ηηο ππεξεζίεο ή δελ ππνβάιεη ηα παξαδνηέα ή δελ πξνβεί ζηελ 
αληηθαηάζηαζή ηνπο κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, ζχκθσλα 
κε ηα φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 217 πεξί δηάξθεηαο ζχκβαζεο παξνρήο ππεξεζίαο θαη ην ηεχρνο 
ηερληθήο έθζεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο παξαγξάθνπ. 

ηελ πεξίπησζε ζπλδξνκήο ιφγνπ έθπησζεο ηνπ αλαδφρνπ απφ ηε ζχκβαζε θαηά ηελ σο άλσ 
πεξίπησζε (γ), ε αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ζηνλ αλάδνρν εηδηθή φριεζε, ε νπνία κλεκνλεχεη ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ λ. 4412/2016  θαη πεξηιακβάλεη ζπγθεθξηκέλε πεξηγξαθή ησλ 
ελεξγεηψλ ζηηο νπνίεο νθείιεη λα πξνβεί ν αλάδνρνο, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκνξθσζεί, κέζα ζε 
πξνζεζκία (30 Σξηάληα εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλσηέξσ φριεζεο.  

Αλ ε πξνζεζκία, πνπ ηεζεί κε ηελ εηδηθή φριεζε, παξέιζεη, ρσξίο ν αλάδνρνο λα ζπκκνξθσζεί, 
θεξχζζεηαη έθπησηνο κέζα ζε πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ άπξαθηε πάξνδν ηεο 
πξνζεζκίαο ζπκκφξθσζεο. 

Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο γηα ιφγνπο πνπ αθνξνχλ ζε ππαηηηφηεηα ηνπ θνξέα 
εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή αλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ 
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, ην νπνίν 
ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά νη παξαθάησ 
θπξψζεηο: 

α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

β) -------------- 

Δπηπιένλ, ζε βάξνο ηνπ αλαδφρνπ κπνξεί λα επηβιεζεί θαη πξνζσξηλφο απνθιεηζκφο ηνπ απφ ην 
ζχλνιν ησλ ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 
4412/2016, θαηά ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 74, πεξί απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
απφ δεκφζηεο ζπκβάζεηο  

 
5.2.2.  Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ 
ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ135.  
Ροινικζσ ριτρεσ μπορεί να επιβάλλονται και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν  περ. (δ) τθσ παροφςασ παραγράφου.  Ειδικότερα: …. 

 

Οη πνηληθέο ξήηξεο ππνινγίδνληαη σο εμήο: 

α) γηα θαζπζηέξεζε πνπ πεξηνξίδεηαη ζε ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ην 50% ηεο 
πξνβιεπφκελεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο ή ζε πεξίπησζε ηκεκαηηθψλ/ελδηακέζσλ 
πξνζεζκηψλ ηεο αληίζηνηρεο πξνζεζκίαο επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 2,5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο 
ρσξίο ΦΠΑ ησλ ππεξεζηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ εθπξφζεζκα, 

                                                
134

 Άξζξν 203 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 103 ηνπ λ. 4782/2021 
135
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β) γηα θαζπζηέξεζε πνπ ππεξβαίλεη ην 50% επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα 5% ρσξίο ΦΠΑ 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, 

δ) ………………………………..  

 

Σν 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 ζπκβάζεσλ136   

Ο αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλάκεη ησλ 
φξσλ ησλ άξζξσλ 5.2 (Κήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Κπξψζεηο), 6.2. (Γηάξθεηα ζχκβαζεο), 
6.4. (Απφξξηςε παξαδνηέσλ – αληηθαηάζηαζε), θαζψο θαη θαη΄ εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ, λα 
αζθήζεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε 
κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο 
γλψζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ εκπξφζεζκε άζθεζε ηεο πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο 
επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπί ηεο πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην αξκνδίσο απνθαηλφκελν φξγαλν, 
χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζην ηειεπηαίν εδάθην ηεο πεξίπησζεο δ΄ ηεο 
παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221   λ.4412/2016 νξγάλνπ, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) εκεξψλ 
απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο ζεσξείηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζείζα. Καηά ηεο απφθαζεο απηήο δελ 
ρσξεί ε άζθεζε άιιεο νπνηαζδήπνηε θχζεο δηνηθεηηθήο πξνζθπγήο. Αλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ 
επηβάιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα ε πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή απφ ην 
απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα 
πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο κέρξη απηή λα νξηζηηθνπνηεζεί. 

 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ 

Κάζε δηαθνξά κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβάζεηο πνπ 
ζπλάπηνληαη ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο , επηιχεηαη κε ηελ άζθεζε πξνζθπγήο ή αγσγήο 
ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν ηεο Πεξηθέξεηαο, ζηελ νπνία εθηειείηαη εθάζηε ζχκβαζε, θαηά ηα εηδηθφηεξα 
νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 έσο θαη 6 ηνπ άξζξνπ 205Α ηνπ λ. 4412/2016137. Πξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο 
πξνζθπγήο ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά ε ηήξεζε ηεο ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο 
πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 205 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.3 ηεο παξνχζαο, 
δηαθνξεηηθά ε πξνζθπγή απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Αλ ν αλάδνρνο ηεο ζχκβαζεο είλαη 
θνηλνπξαμία, ε πξνζθπγή αζθείηαη είηε απφ ηελ ίδηα είηε απφ φια ηα κέιε ηεο. Γελ απαηηείηαη ε 
ηήξεζε ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο αλ αζθείηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν αγσγή, ζην δηθφγξαθν ηεο 
νπνίαο δελ ζσξεχεηαη αίηεκα αθχξσζεο ή ηξνπνπνίεζεο δηνηθεηηθήο πξάμεο ή παξάιεηςεο. 
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6. ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

6.1.1.  Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τθν 

επιτροπι παρακολοφκθςθσ θ οποία και κα ειςθγείται ςτθν Οικονομικι Επιτροπι για όλα τα ηθτιματα που 

αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων 

του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για 

ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό 

τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016. 

6.1.2.  Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ 

επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια δφνανται να ορίηονται και άλλοι 

υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ οποίουσ 

ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο 

επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Σα 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. Με 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. 

6.1.3. Γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ηεξείηαη απφ ηνλ αλάδνρν 
εκεξνιφγην ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ε ηκεκαηηθή εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ε 
θαζεκεξηλή απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε αξηζκφ θαη εηδηθφηεηα, έθηαθηα ζπκβάληα θαη άιια 
ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Σν εκεξνιφγην ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ 
επφπηε ηεο ζχκβαζεο, πνπ κπνξεί λα ζεκεηψζεη επί απηνχ παξαηεξήζεηο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ 
ηεο ζχκβαζεο θαη θπιάζζεηαη ζηνλ ρψξν εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο ή φηαλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ 
πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν ζηε έδξα ηεο ππεξεζίαο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί. Οη θαηαγξαθέο ηνπ 
απνηεινχλ ζηνηρείν γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο. 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ138  

6.2.1. Ο κακαρόσ ςυνολικόσ χρόνοσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε (8) οχτϊ μινεσ από τθν θμερομθνία 

υπογραφισ τθσ και λιγει με τθν παραλαβι του τελευταίου παραδοτζου. Για τα επιμζρουσ ςτάδια υποβολισ 

των παραδοτζων ορίηονται τμθματικζσ /ενδιάμεςεσ προκεςμίεσ ωσ εξισ: 

Α) Τπνβνιή παξαδνηέσλ Π1α θαη Π1β: δχν κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Β) Τπνβνιή παξαδνηένπ Π2: ηξεηο κήλεο απφ ηελ παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ Π1α θαη 

Π1β. Γ) Τπνβνιή παξαδνηένπ Π3: ηξεηο κήλεο απφ ηελ παξαιαβή ηνπ παξαδνηένπ Π2. 

Ο έιεγρνο θαη ε παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαζαξφ ρξφλν 
εθπφλεζεο ησλ ζηαδίσλ ηεο ππεξεζίαο θαη νξίδεηαη, απφ ηελ ππνβνιή ηνπ θάζε 
παξαδνηένπ, ζε έλα κήλα. Γελ πξνζκεηξνχληαη ζηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν νινθιήξσζεο ηεο 
ππεξεζίαο νη θαζπζηεξήζεηο πνπ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ. 

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 
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πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ126. 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 έθπησηνο127 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  Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 139 

6.3.1 Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή παξαιαβήο 
πνπ ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 θαη ηελ πεξ. δ ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 
4412/2016, θαηά ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζην ηεχρνο ηερληθήο έθζεζεο. 

6.3.2 Καηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα κε ηα 
νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη  εθπξφζσπνο ηνπ αλαδφρνπ. Μεηά 
ηελ νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε επηηξνπή παξαιαβήο: α) είηε παξαιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο 
ππεξεζίεο ή παξαδνηέα, εθφζνλ θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο έγθξηζε ή 
απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, β) είηε εηζεγείηαη γηα ηελ παξαιαβή κε παξαηεξήζεηο ή ηελ 
απφξξηςε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4. Σα 
αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη ζε ηκεκαηηθέο παξαιαβέο.  

6.3.3 Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή 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 θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο.  

6.3.4 Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ νξίδνληαη ηα αθφινπζα:  

α) ηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη, δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε 
απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ 
παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη 
λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο παξεθθιίζεηο. Μεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε 
επηηξνπή παξαιαβήο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ 
ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, 
ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε.  

β) Αλ δηαπηζησζεί φηη επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ 
απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ απνξξίπηνληαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή ηα παξαδνηέα, κε ηελ 
επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 220.  

6.3.5 Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία 
ππνβνιήο ηνπ παξαδνηένπ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη δελ έρεη εθδνζεί πξσηφθνιιν παξαιαβήο 
ηεο παξαγξάθνπ 2 ή πξσηφθνιιν κε παξαηεξήζεηο ηεο παξαγξάθνπ 3, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή 
έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα.  

6.3.6 Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ 
αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη απφ επηηξνπή πνπ 
ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα 
ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ 6.3.1. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή 
παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη 
ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ 
επηζηξέθνληαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε 
ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. Οπνηαδήπνηε ελέξγεηα πνπ έγηλε απφ ηελ αξρηθή επηηξνπή 
παξαιαβήο, δελ ιακβάλεηαη ππφςε. 
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6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ140  

ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο 
ζπκβαηηθήο αμίαο, 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, 
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. 

6.5  Αναπροςαρμογι τιμισ141  

------------------------------- 

ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ 
(προςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι) 

 

Α ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ 

 

Α.1 ΔΗΑΓΧΓΖ – ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ ΑΝΑΓΚΖ ΑΝΑΘΔΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4710/2020 (ΦΔΚ 142/Α/2020) νη δήκνη κεηξνπνιηηηθψλ θέληξσλ, νη κεγάινη 

θαη κεζαίνη επεηξσηηθνί δήκνη, νη δήκνη πξσηεπνπζψλ πεξηθεξεηαθψλ ελνηήησλ, θαζψο θαη νη κεγάινη θαη 

κεζαίνη λεζησηηθνί δήκνη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 2Α ηνπ λ. 3852/2010 εθπνλνχλ ππνρξεσηηθά ρέδην Φφξηηζεο 

Ζιεθηξηθψλ Ορεκάησλ (.Φ.Ζ.Ο.), κε ην νπνίν πξνγξακκαηίδνπλ ηε ρσξνζέηεζε επαξθνχο αξηζκνχ 

θαλνληθήο ή πςειήο ηζρχνο δεκνζίσο πξνζβάζηκσλ ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο θαη ζέζεσλ ζηάζκεπζεο 

Ζ/Ο εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ ηνπο νξίσλ. 

Ζ θαηάξηηζε ηνπ ΦΖΟ ππνζηεξίδεη ηε δηείζδπζε ηεο ειεθηξνθίλεζεο ζην Γήκν ηληηθήο, νχησο ψζηε ε 

εγθαηάζηαζε ησλ απαξαίηεησλ ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο λα γίλεη κε ηζνξξνπεκέλν ηξφπν εληφο ησλ 

δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ, δεκηνπξγψληαο έλα δίθηπν νινθιεξσκέλν θαη ρξεζηηθφ, κε ζηφρν ηελ 

εμππεξέηεζε ησλ πνιηηψλ θαη ησλ επηζθεπηψλ. 

χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ΄αξηζκ. ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑΑΠ/93764/396/20 (ΦΔΚ 4380/Β/2020) 

«Σερληθέο νδεγίεο γηα ηα ρέδηα Φφξηηζεο Ζιεθηξηθψλ Ορεκάησλ .Φ.Ζ.Ο.» απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ 

Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο, γηα ηελ θαηάξηηζε ελφο ΦΖΟ απαηηνύληαη θαη’ ειάρηζηνλ εηδηθόηεηεο 

Πνιενδόκνπ – Υσξνηάθηε ή Αξρηηέθηνλα ή Πνιηηηθνύ Μεραληθνύ, πγθνηλσληνιόγνπ Μεραληθνύ, 

Ζιεθηξνιόγνπ ή Μεραλνιόγνπ Μεραληθνύ, Οηθνλνκνιόγνπ θαη Δπηζηήκνλα Αλώηαηεο ρνιήο κε 

εμεηδίθεπζε ζηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ θαη θαη΄ειάρηζηνλ από δύν εθ ησλ ηξηώλ 
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πξώησλ αλσηέξσ εηδηθνηήησλ. 

Δπεηδή, δε: 

-ηηο αξκφδηεο, γηα ηελ εθπφλεζε ελφο ΦΖΟ, ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ δελ πθίζηαληαη φιεο νη αλσηέξσ 

απαηηνχκελεο εηδηθφηεηεο ελψ γηα ηηο πθηζηάκελεο εηδηθφηεηεο δελ πιεξείηαη ν ειάρηζηνο αξηζκφο ππαιιήισλ. 

-Σν πθηζηάκελν, αξκφδην, πξνζσπηθφ ηνπ Γήκνπ δελ δχλαηαη λα αληαπνθξηζεί, έζησ θαη κε ηε ζπλδξνκή 

εμσηεξηθψλ ζπκβνχισλ/ζπλεξγαηψλ ζηηο απαηηήζεηο εθπφλεζεο ελφο ΦΖΟ, ιφγσ ησλ απμεκέλσλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ. 

Καηφπηλ ηνχηνπ πξνηείλεηαη ε θαηάξηηζε ηνπ ΦΖΟ, εμνινθιήξνπ, από εμσηεξηθό ζπλεξγάηε ζχκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ππ΄αξηζκ. ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑΑΠ/93764/396/20 (ΦΔΚ 4380/Β/2020) «Σερληθέο νδεγίεο γηα ηα 

ρέδηα Φφξηηζεο Ζιεθηξηθψλ Ορεκάησλ .Φ.Ζ.Ο.» απφθαζεο ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο 

θαη ηνπ Ν.4710/2020 (ΦΔΚ 142/Α/2020).Α.2 ΚΑΘΟΡΗΜΟ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ 

 

Ζ πεξηνρή κειέηεο εκθαλίδεηαη ζηνλ παξαθάησ ράξηε θαη είλαη ε γεσγξαθηθή πεξηνρή πνπ θαιχπηεη ν Γήκνο 

ηληηθήο. 

 

Ο Γήκνο ηληηθήο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο (12νο) ζε έθηαζε δήκνπο ηεο ρψξαο κε επηθάλεηα 

δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηεο ηάμεο ησλ  1.103, 4 km
2 
  θαιχπηνληαο ην βφξεην ηκήκα ηεο Π.Δ εξξψλ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Κ. Μαθεδνλίαο . Απνηειείηαη απφ ηηο παξαθάησ Γεκνηηθέο θνηλφηεηεο κε ηελ παξαθάησ πιεζπζκηαθή κεηαβνιή 

κεηαμχ 2001 θαη 2011: 

ΟΣΑ 2001 2011 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Αγθίζηξνπ   

Σνπηθή Κνηλόηεηα Αγθίζηξνπ 393 373 

ύλνιν Γεκνηηθήο Δλόηεηαο 393 373 
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Μεηαβνιή (%)  -5,09 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Αριαδνρσξίνπ   

Σνπηθή Κνηλόηεηα Αριαδνρσξίνπ 896 680 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Καπλνθύηνπ 213 181 

ύλνιν Γεκνηηθήο Δλόηεηαο 1.109 861 

Μεηαβνιή (%)  -22,00 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Κεξθίλεο   

Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Κεξθίλεο 2.071 1.371 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Αλαηνιήο 457 369 από ηνπο 

παξαθα Σνπηθή Κνηλόηεηα Άλσ Πνξντσλ 1.530 965 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Καζηαλνύζζεο 1.004 750 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Κάησ Πνξντσλ 594 519 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Ληβαδηάο 1.069 623 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Μαθξηλίηζαο 254 280 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Νενρσξίνπ 664 499 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Πιαηαλαθίσλ 661 444 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Ρνδνπόιεσο 1.149 875 

ύλνιν Γεκνηηθήο Δλόηεηαο 9.453 6.695 

Μεηαβνιή (%)  -27,18 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Πεηξηηζίνπ   

Γεκνηηθή Κνηλόηεηα Νένπ Πεηξηηζίνπ 2.338 1.932 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Αθξηηνρσξίνπ 521 485 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Βπξσλείαο 1.114 923 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Γνλίκνπ 595 455 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Μαλδξαθίνπ 339 379 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Μεγαινρσξίνπ 785 658 

ύλνιν Γεκνηηθήο Δλόηεηαο 5.692 4.832 

Μεηαβνιή (%)  -15,11 

Γεκνηηθή Δλόηεηα Πξνκαρώλνο   

Σνπηθή Κνηλόηεηα Πξνκαρώλα 178 140 

ύλνιν Γεκνηηθήο Δλόηεηαο 178 140 

Μεηαβνιή (%)  -21,34 

Γεκνηηθή Δλόηεηα ηδεξνθάζηξνπ   

Γεκνηηθή Κνηλόηεηα ηδεξνθάζηξνπ 6.313 5.693 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Βακβαθνθύηνπ 1.178 1.061 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Κακαξσηνύ 564 469 

Σνπηθή Κνηλόηεηα ηξπκνλνρσξίνπ 407 401 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Υαξνπνύ 1.398 1.042 

Σνπηθή Κνηλόηεηα Υνξηεξνύ 626 628 

ύλνιν Γεκνηηθήο Δλόηεηαο 10.486 9.294 

Μεηαβνιή (%)  -11,37 

Γεληθό ύλνιν Γήκνπ 27.311 22.195 

πλνιηθή κεηαβνιή (%)  -18,73 

 

Α.3 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

 

α) Σχπνη ηαζκψλ Φφξηηζεο 

Τπάξρνπλ ηέζζεξηο δηαθνξεηηθνί ηχπνη θφξηηζεο, θαζέλαο απφ ηνπο νπνίνπο απαηηεί δηαθνξεηηθέο 

πξνδηαγξαθέο απαηηνχκελεο ηζρχνο (kW) θαη ηχπνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο (AC/DC). Σα δίθηπα δηαλνκήο 

ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο παξέρνπλ ελαιιαζζφκελν ξεχκα (AC), ελψ απφ ηελ άιιε νη κπαηαξίεο κπνξνχλ λα 
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απνζεθεχζνπλ κφλν ζπλερέο ξεχκα (DC). Ζ κεηαηξνπή κπνξεί λα γίλεη κε θαηάιιειν κεηαζρεκαηηζηή επί ηνπ 

ζθάθνπο ηνπ νρήκαηνο (on board) ή ελζσκαησκέλνπ ζην ζηαζκφ θφξηηζεο (off board). Ζ ηζρχο ηνπ ζηαζκνχ 

θφξηηζεο εμαξηάηαη απφ ηελ ηάζε θαη ηελ παξνρή ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

Ζ κέζνδνο θφξηηζεο πεξηγξάθεη: 

1. ηελ ηαρχηεηα κε ηελ νπνία θνξηίδεηαη έλα φρεκα 

2. θαζνξίδεη ηελ απαηηνχκελε ηάζε, ξεχκα, ηαρχηεηα πνπ πξέπεη λα παξέρνπλ ηα θαιψδηα θφξηηζεο ελφο 

ζπγθεθξηκέλνπ ηξφπνπ ιεηηνπξγίαο 

3. νξίδεη ην επίπεδν επηθνηλσλίαο κεηαμχ ηνπ νρήκαηνο θαη ηεο ηζρχνο εμφδνπ.  

Οη ιεηηνπξγίεο είλαη νη εμήο: 

 Μέζνδνο 1: Αξγή θφξηηζε AC γηα νηθηαθή θφξηηζε ρξεζηκνπνηψληαο νηθηαθά βχζκαηα, θαη ελζσκαησκέλεο 

ζπζθεπέο θφξηηζεο ζηα νρήκαηα (κνλνθαζηθφ 250V ή ηξηθαζηθφ 480V, 16A, 3.7-11kW) 

 Μέζνδνο 2: Αξγή θφξηηζε AC κε εκηελεξγφ ζχλδεζε κε ην φρεκα γηα θφξηηζε κε 32Α (250V κνλνθαζηθφ 

ή 400V ηξηθαζηθφ, 32Α, 7.4-22kW) 

 Μέζνδνο 3: Φφξηηζε AC κε ελεξγή ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ θνξηηζηή θαη ηνπ νρήκαηνο (κνλνθαζηθφ 250V ή 

ηξηθαζηθφ 480V, 32A, 14.5-43.5kW) 

 Μέζνδνο 4: Σαρεία θφξηηζε DC, ελεξγή ζχλδεζε κεηαμχ ηνπ θνξηηζηή θαη ηνπ νρήκαηνο (600V, 400A, 38-

170kW) 

Υξφλνη θφξηηζεο γηα απηνλνκία 100 km 

 

Σχπν ο 

Ηζρχο θαη ηχπνο ξεχκαηνο 
 

Υξφλνο θφξηηζεο 

 

εκείν θφξηηζεο 

 

Μέζνδνο 4 

 

120 kW DC 

 

10 min 

Απηνθηλεηφδξνκνο ή 

ζηαζκφο ζε αζηηθή 

πεξηνρή 

 

Μέζνδνο 4 

 

50 kW DC 

 

20-30 min 

Απηνθηλεηφδξνκνο ή 

ζηαζκφο ζε αζηηθή 

πεξηνρή 

 

Μέζνδνο 3 

22 kW (ηξηθαζηθφ AC) 
 

1 – 2 hours 

 

Γεκόζηα ζεκεία 

θόξηηζεο 

 

Μέζνδνο 3 

10 kW (ηξηθαζηθφ AC) 
 

2 – 3 hours 

 

Ηδησηηθά ζεκεία θφξηηζεο 

 

Μέζνδνο 1,2 

7,4 kW (κνλνθαζηθφ AC) 
 

3 – 4 hours 

 

Γεκφζηα ζεκεία θφξηηζεο 
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Μέζνδνο 1,2 

3,3 kW (κνλνθαζηθφ AC) 
 

6– 8 hours 

 

Ηδησηηθά ζεκεία θφξηηζεο 

 

β) Σύπνη βπζκάησλ 

 

Σύπνο 1 
Μνλνθαζηθόο δεύθηεο κέγηζηεο έληαζεο ξεύκαηνο 32Α θαη ηάζε 250V. 

Πξνδηαγξαθέο SAE J1772 / 2009, κε 5 αθίδεο. 

Σύπνο 2 Μνλνθαζηθόο θαη ηξηθαζηθόο δεύθηεο 

Πξνδηαγξαθέο   βύζκαηνο VDE-AR-E 2623-2-2 (βύζκα 

Mennekes) 

Ολνκαζηηθή ηηκή 70A γηα κνλνθαζηθή θαη 63A ηξηθαζηθή ζε κέγηζηε 

ηάζε 500V κε 7 θαξθίηζεο. 

Σύπνο 3 
Μνλνθαζηθόο θαη ηξηθαζηθόο δεύθηεο. Πξνδηαγξαθέο ζύκθσλα κε EV 

Plug Alliance 

Σύπνο 4 Σαρπθνξηηζηήο πνπ ιεηηνπξγεί έσο 500 VDC ζηα 125 A. 

 

γ) ηαζκνί θόξηηζεο 

Ζ ζεκαληηθφηεξε δηάθξηζε ησλ ζηαζκψλ γίλεηαη κε βάζε ηνλ απαηηνχκελν ρξφλν θφξηηζεο: 

 Σαρπθνξηηζηήο: Μέγηζην επίπεδν εμππεξέηεζεο θαη πεξηνξηζκφο απαηηνχκελνπ ρξφλνπ πιήξεο 

θφξηηζεο, εηδηθά αλ πξνβιέπεηαη κεγάινο αξηζκφο ρξεζηψλ. Χζηφζν ην θφζηνο είλαη αξθεηά πςειφ. 

Δπίζεο κεηψλνπλ ηε δηάξθεηα δσήο ηεο κπαηαξίαο ηνπ Η.Υ. Σέινο απαηηνχλ πνιχπινθεο δηαηάμεηο 

αζθάιεηαο θαη ζχλδεζεο κε ην δίθηπν παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο. 

 Σππηθόο θνξηηζηήο: Υακειφ θφζηνο εγθαηάζηαζεο θαη ιεηηνπξγίαο. Μπνξεί λα ηξνθνδνηεζεί απφ 

πθηζηάκελε ππνδνκή παξνρήο (π.ρ. νδνθσηηζκνχ) θαη κπνξεί λα εγθαηαζηαζεί πνιχ γξήγνξα.δ) ηξαηεγηθή 

ρσξνζέηεζεο 

Οη βαζηθέο θαηεγνξίεο ζηαζκψλ θφξηηζεο είλαη: 

1. Ηδησηηθνί ζηαζκνί θφξηηζεο εθηφο νδνχ: ζε θαηνηθίεο ή ρψξνπο εξγαζίαο 

2. Ζκη-δεκφζηνη ζηαζκνί θφξηηζεο: βξίζθνληαη ζε ηδησηηθφ ρψξν αιιά κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ 

φινπο (εκπνξηθά θέληξα, μελνδνρεία). Ζ πξφζβαζε ζηνπο ζηαζκνχο είλαη ζπλήζσο απνθιεηζηηθή γηα ηνπο 

πειάηεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ ρψξσλ θαη πνιιέο θνξέο νη ηδηνθηήηεο δελ ρξεψλνπλ ηε θφξηηζε, αιιά ηελ 

αμηνπνηνχλ σο κηα επθαηξία marketing. 

3. Γεκφζηνη ζηαζκνί θφξηηζεο: Σνπνζεηνχληαη ζπλήζσο ζε ζεκεία ζηάζκεπζεο παξά ηελ νδφ ή ζε δεκφζηνπο 

ρψξνπο ζηάζκεπζεο. 
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Δπίζεο κπνξνχλ λα δηαθξηζνχλ ζε : 

1. Γεκφζηνπο ζηαζκνχο παξά ηελ νδφ (on street): Κέληξν ησλ πφιεσλ, νδνχο, ηνπξηζηηθά ζεκεία 

2. Γεκφζηνπο ζηαζκνχο εθηφο νδνχ (off street): Δκπνξηθά θέληξα, αζιεηηθέο εγθαηαζηάζεηο, πάξθα, ρψξνη 

πξαζίλνπ θ.η.ι. 

3. Ηδησηηθνχο ζηαζκνχο εθηφο νδνχ: Καηνηθίεο 

Ζ επηινγή βαζίδεηαη ζηα ραξαθηεξηζηηθά ηεο θάζε πεξηνρήο. ε πεξηνρέο πεξηαζηηθέο, κε θχξηα ρξήζε γεο 

ηελ θαηνηθία, πξνηείλεηαη ε ιχζε ησλ ζηαζκψλ θφξηηζεο ζηηο θαηνηθίεο. Αληίζεηα ζε ππθλνδνκεκέλεο πεξηνρέο 

κε πεξηνξηζκέλνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο εθηφο νδνχ, πξνηείλεηαη ε ιχζε ησλ ζηαζκψλ παξά ηελ νδφ. 

Σα ζεκαληηθφηεξα θξηηήξηα επηινγήο ηεο θαηάιιειεο ρσξνζέηεζεο ησλ ζηαζκψλ, είλαη: 

 Εήηεζε: Να βξίζθεηαη ζε ζεκείν πνπ εμππεξεηεί ηνπο θαηαλαισηέο θαη έιθεη κεγάιν αξηζκφ 

κεηαθηλήζεσλ. 

 Οξαηόηεηα/πξνζβαζηκόηεηα: Να βξίζθεηαη πιεζίνλ πνιπζχρλαζησλ ρξήζεσλ γεο (θηήξηα γξαθείσλ, 

εκπνξηθά θέληξα, πεξηνρέο θαηνηθίαο). Με απηφλ ηνλ ηξφπν ιεηηνπξγνχλ θαη σο κία κνξθή δηαθήκηζεο. 

 Κνηλόρξεζηνο ρώξνο: Ο απαηηνχκελνο εμνπιηζκφο ελδέρεηαη λα έρεη αξλεηηθφ αληίθηππν ζην δηαζέζηκν 

πεδνδξφκην. 

 Πνιηηηθή θαη θνηλσληθή απνδνρή. 

 Γηαρείξηζε θπθινθνξίαο: Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ζηαζκνχ ελδερνκέλσο λα επεξεάζεη ηελ θπθινθνξία 

ζηελ πεξηνρή. 

 Ζιεθηξηθή ζύλδεζε: Να κε δεκηνπξγείηαη πξφβιεκα ζηε ιεηηνπξγία ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ (παξνρή, 

απψιεηεο θ.η.ι.) 

 Δμαζθάιηζε πξνζβαζηκόηεηαο ηνπ εμνπιηζκνύ θαη από άηνκα κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα. 

Οη ζηαζκνί θφξηηζεο είλαη πνιιέο θνξέο εμνπιηζκέλνη κε δχν ή πεξηζζφηεξα θαιψδηα ή ζπλδέζκνπο, 

δηαζέηνληαο έηζη ηελ ηθαλφηεηα θφξηηζεο δχν ή πεξηζζνηέξσλ ειεθηξηθψλ νρεκάησλ ηαπηφρξνλα. Οη ζηαζκνί 

γξήγνξεο θφξηηζεο αλ θαη ζπρλά δηαζέηνπλ 2 ζπλδέζεηο, δελ έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα ηαπηφρξνλεο θφξηηζεο 

νρεκάησλ, αιιά ηα δηαζέηνπλ γηα ησλ δηαθνξεηηθψλ πξνδηαγξαθψλ ηχπνπ ζχλδεζεο. 

Ζ ρξέσζε κπνξεί λα ρσξηζηεί ζε θαηεγνξίεο κε βάζε ηε κέζνδν θφξηηζεο θαη ηχπν ρξέσζεο. 

Με βάζε ηε λνκνζεζία ΦΔΚ 50Β 2015 νη απνδεθηέο κέζνδνη θφξηηζεο ησλ ζπζζσξεπηψλ ειεθηξνθίλεησλ 

απηνθηλήησλ πνπ δχλαληαη λα εγθαηαζηαζνχλ ζε εγθαηαζηάζεηο εμππεξέηεζεο νρεκάησλ είλαη ε κέζνδνο 3 

(Mode 3 AC Charging) θαη ε κέζνδνο 4 (Mode 4 DC Charging), φπσο 

θαζνξίδνληαη απφ ην πξφηππνIEC 61851−1 «Electric Vehicle Conductive Charging System». Δπίζεο, ηα 

απνδεθηά ζηνηρεία δηαζχλδεζεο (ξεπκαηνδφηεο, βχζκαηα, αθξνδέθηεο) ησλ ελ ιφγσ ζπζθεπψλ θφξηηζεο 

θαζνξίδνληαη απφ ην πξφηππν EN/IEC 62196-2 «Plugs Socket-outlets, Vehicle Couplers and Vehicle Inlets - 

Conductive Charging of Electric Vehicles». 

Οη φξνη, νη πξνυπνζέζεηο θαη νη ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζπζθεπψλ θφξηηζεο 
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ζπζζσξεπηψλ ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ (ζεκεία επαλαθφξηηζεο), ηφζν ζε ρψξνπο ζηάζκεπζεο δεκφζησλ 

θαη ηδησηηθψλ θηηξίσλ, φζν θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο εμππεξέηεζεο νρεκάησλ ζε δεκνζίσο πξνζβάζηκα ζεκεία 

επαλαθφξηηζεο θαηά κήθνο ηνπ αζηηθνχ, ππεξαζηηθνχ θαη εζληθνχ νδηθνχ δηθηχνπ θαζνξίδνληαη απφ ην ΦΔΚ 

2040 Β/04.06.19. 

Γηα κηα πφιε πνπ εμεηάδεη ηελ ηνπνζέηεζε ζεκείσλ θφξηηζεο, είλαη ζεκαληηθφ λα δνζεί πξνζνρή σο πξνο 

ηνλ ηχπν ρξεζηψλ πνπ πξννξίδνληαη ηα ζεκεία θφξηηζεο. Δάλ ζεσξεζεί φηη πξννξίδνληαη γηα νρήκαηα 

παξάδνζεο εκπνξεπκάησλ θαη πςειήο απφδνζεο, ζα ρξεηαζηνχλ ζεκεία ηαρείαο θφξηηζεο γηα ηελ 

ειαρηζηνπνίεζε ηνπ ρξφλνπ επαλαθφξηηζεο. Χζηφζν, νη πεξηζζφηεξεο πφιεηο επηθεληξψλνληαη ζε 

ηππνπνηεκέλεο κνλάδεο θφξηηζεο ιφγσ ηνπ ρακειφηεξνπ θεθαιαίνπ πνπ απαηηείηαη αιιά θαη ηνπ ιεηηνπξγηθνχ 

θφζηνπο ησλ κνλάδσλ. ηηο πεξηζζφηεξεο αζηηθέο εγθαηαζηάζεηο ζε νδνχο, νη εγθαηαζηάζεηο θφξηηζεο 

πξνζθέξνπλ ζπκπιεξσκαηηθή θφξηηζε. Έλαο απφ ηνπο πξσηαξρηθνχο ζηφρνπο κε ηελ δεκηνπξγία ζεκείσλ 

θφξηηζεο ζε νδνχο, είλαη λα είλαη νξαηνί απφ ηνπο νδεγνχο ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ θαη λα ηνπο εκπλένπλ 

εκπηζηνζχλε. Οη ηππνπνηεκέλεο κνλάδεο θφξηηζεο κπνξνχλ λα ηξνθνδνηνχληαη απφ ειεθηξηθφ ξεχκα απφ ην 

ππάξρνλ δίθηπν, φπσο γηα παξάδεηγκα απφ αζηηθφ θσηηζκφ. Έηζη, είλαη εχθνιε ε εγθαηάζηαζε ηνπο. Οη 

κνλάδεο ηαρείαο θφξηηζεο, ιφγσ ησλ πςειφηεξσλ απαηηήζεσλ ζε ειεθηξηθή ελέξγεηα, απαηηνχλ δηαθνξεηηθέο 

ελέξγεηεο θαζψο θαη ζα πξέπεη λα ελζσκαηψλνπλ ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο. 

ε) Γηαρείξηζε πζηήκαηνο 

Οη δήκνη πνπ εθαξκφδνπλ ζπζηήκαηα θφξηηζεο κπνξνχλ λα επηιέμνπλ κεηαμχ αλνηρηψλ θαη πεξηνξηζκέλσλ 

ζπζηεκάησλ πξφζβαζεο. Ζ αλνηρηή πξφζβαζε αλαθέξεηαη γεληθά ζε ζεκεία θφξηηζεο φπνπ νη ρξήζηεο 

κπνξνχλ λα ζπλδένληαη θαηεπζείαλ ρσξίο πεξηνξηζκνχο. Ζ εγθαηάζηαζε είλαη απινχζηεξε θαη επθνιφηεξε ζε 

ηδησηηθνχο ρψξνπο ή ζε δεκφζηνπο ρψξνπο ζηάζκεπζεο. Σν κεηνλέθηεκα σζηφζν είλαη φηη δελ παξέρνπλ ζηνλ 

δηαρεηξηζηή ηνπ ζπζηήκαηνο πξφζζεηεο ιεηηνπξγίεο παξαθνινχζεζεο ή δηαρείξηζεο, θάηη πνπ πεξηνξίδεη ηε 

κειινληηθή ιεηηνπξγία, φπσο ηα ζπζηήκαηα πιεξσκψλ. Ζ πεξηνξηζκέλε πξφζβαζε κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί κέζσ π.ρ. ζπζηεκάησλ κε ζπλδξνκή. Σέηνηνπ είδνπο πξνγξάκκαηα πεξηιακβάλνπλ ηε ιήςε 

απφ ην ρξήζηε ελφο «θιεηδηνχ» πξφζβαζεο φπσο κία θάξηα, πνπ ηνπο επηηξέπεη λα έρνπλ πξφζβαζε ζε φια 

ηα ζπλδεδεκέλα ζεκεία θφξηηζεο. Δλψ ηα ζπζηήκαηα αλνηθηήο πξφζβαζεο είλαη θαηάιιεια ζε ζπγθεθξηκέλα, 

ειεγρφκελα πεξηβάιινληα φπσο ηδησηηθνχο ρψξνπο ή αζθαιείο εγθαηαζηάζεηο, ηα ζπζηήκαηα πεξηνξηζκέλεο 

πξφζβαζεο παξέρνπλ πνιχ κεγαιχηεξε ιεηηνπξγηθφηεηα ζηηο αξρέο δηαρείξηζεο. 

Ζ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο γίλεηαη κέζσ «έμππλσλ» ζπζηεκάησλ ην νπνίν πεξηιακβάλεη: 

1. Γηαρείξηζε ηξνθνδνζίαο, επηηξέπνληαο ηελ δηαθνπή ηεο ηξνθνδνζίαο έλαο έρνπλ μεπεξαζηεί νη 

θαλνληζκνί ζηάζκεπζεο φπσο κέγηζηεο πεξίνδνη παξακνλήο ζηηο ζέζεηο 

2. Πιεξνθνξηαθά ζπζηήκαηα κέζσ δηαδηθηχνπ πνπ επηηξέπνπλ ηελ παξαθνινχζεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν 

απφ ηνπο ρξήζηεο 

3. Γηαρείξηζε θφξηνπ δηθηχνπ 

4. πζηήκαηα δηαρείξηζεο πιεξσκψλ 

5. Απνκαθξπζκέλε δηάγλσζε θαη ζπληήξεζε 

ΑΔΑ: 9Π9ΓΩ1Υ-ΙΡΧ



 

63 

 

 

6. Γεδνκέλα ρξήζηε γηα ηελ θαηαλφεζε θαη αλάιπζε ησλ ηάζεσλ θαη ηεο ζπκπεξηθνξάο ησλ νδεγψλ 

ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ 

 

Ο Γήκνο, ζηελ πεξίπησζε ηεο ιεηηνπξγίαο πεξηνξηζκέλεο πξφζβαζεο ζα πεξηιακβάλεη κηα δηαδηθαζία 

εγγξαθήο κε ηελ νπνία νη ρξήζηεο ζα κπνξνχλ λα εγγξαθνχλ θαη λα ιάβνπλ ην 

«θιεηδί» πξφζβαζεο. 

 

 

Α.4 ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ - ΟΜΑΓΑ ΔΡΓΑΗΑ ΓΖΜΟΤ ΗΝΣΗΚΖ 

 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη, λα έρνπλ απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζηελ ππνζηήξημε δεκφζησλ θνξέσλ ζε 

ζέκαηα ζρεδίσλ αεηθφξνπ αλάπηπμεο θαη ειεθηξνθίλεζεο θαη λα ζπγθξνηήζνπλ «νκάδα έξγνπ» ε νπνία ζα 

ζπλεξγάδεηαη κε ηελ «νκάδα εξγαζίαο» ηνπ Γήκνπ, θαη ζα απνηειείηαη, θαη΄ ειάρηζηνλ, απφ ην θάησζη 

εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ: 

α) Υσξνηάθηε/Πνιενδόκν ή Αξρηηέθηνλα ή Πνιηηηθό Μεραληθό, 

β) πγθνηλσληνιόγν Μεραληθό, 

γ) Ζιεθηξνιόγν Μεραληθό ή Μεραλνιόγν Μεραληθό, 

δ) Δηδηθό Δπηζηήκνλα Αλώηαηεο ρνιήο κε εμεηδίθεπζε ζηα Γεσγξαθηθά πζηήκαηα Πιεξνθνξηώλ, 

ε) Οηθνλνκνιόγν, 

θαη θαη’ ειάρηζηνλ απφ δχν (2) εθ ησλ ηξηψλ (3) πξψησλ αλσηέξσ εηδηθνηήησλ (α’ - γ’).  

Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη έλσζε θπζηθψλ πξνζψπσλ ή λνκηθψλ πξνζψπσλ ή θνηλνπξαμία, ηφηε ε 

ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα κπνξεί λα πξνθχπηεη αζξνηζηηθά απφ φια ηα κέιε ηεο έλσζεο ή ηεο 

θνηλνπξαμίαο. 

Καηφπηλ αμηνιφγεζεο ηνπ αλζξσπίλνπ δπλακηθνχ, ν Γήκνο ηληηθήο ζα ζπζηήζεη ηελ νκάδα έξγνπ ε νπνία 

ζα ηξνθνδνηεί ηελ νκάδα έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ κε φια ηα δηαζέζηκα θείκελα κειέηεο, ζηνηρεία θαη δεδνκέλα πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ΦΖΟ. 

Ζ νκάδα έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ θαη ε νκάδα εξγαζίαο ηνπ Γήκνπ ηληηθήο ζα νξγαλψλεηαη ψζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε πςειή πνηφηεηα ησλ παξαδνηέσλ θαη ε έγθαηξε παξάδνζή ηνπο, θαζψο θαη ε άξηηα 

επηθνηλσλία ηφζν εζσηεξηθά φζν θαη εμσηεξηθά κε φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο. 

 

 

Α.5   ΣΑΓΗΑ ΤΠΖΡΔΗΑ - ΠΑΡΑΓΟΣΔΑ 
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 Α.5.1 ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ Π1α:  ΑΝΑΛΤΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ / ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΣΖ 

ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

Απφ ηελ αλάιπζε απηή ζα πξνθχςεη ε αλαγθαία βάζε θαη ε απαηηνχκελε πιεξνθνξία ψζηε λα απνηππσζεί 

ε πθηζηάκελε θαηάζηαζε θαη λα παξαθνινπζείηαη ζηε ζπλέρεηα ε πξφνδνο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ΦΖΟ. Ζ 

ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ αθνξά ζηελ θαηαγξαθή θαη απνηχπσζε ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο κε ζηφρν ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε ρσξνζέηεζε ησλ 

ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο. Γηα ηελ πινπνίεζε ηεο αλάιπζεο ε νκάδα εξγαζίαο αλαιακβάλεη λα 

ηξνθνδνηήζεη ηελ νκάδα έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ κε φια ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία ψζηε ε νκάδα έξγνπ λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ηελ απνδειηηνπνίεζε, λα πξαγκαηνπνηήζεη ηελ αλάιπζε θαη λα ζπληάμεη ηα ζρεηηθά 

παξαδνηέα. 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν Γήκνο δελ δηαζέηεη θάπνηα απαηηνχκελα ζηνηρεία, ν αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ζπιιέμεη 

απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο (π.ρ. ΔΛ.ΣΑΣ) θαη απφ ζρεηηθέο έξεπλεο ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ: 

-Σνλ πιεζπζκφ ηεο πεξηνρήο κειέηεο ζε επίπεδν Σ.Κ   

-Σελ ηρλειάηεζε ζεκαληηθψλ ρξήζεσλ γεο θαη ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο πνπ απνηεινχλ πφινπο έιμεο. 

-Σελ ιεηηνπξγηθή ηεξάξρεζε ηνπ νδηθνχ δηθηχνπ. 

-Σελ εθηίκεζε ησλ λφκηκα πξνζθεξφκελσλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο 

 

-Σελ απνηίκεζε ησλ γεσκεηξηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ ππνδνκψλ πεδψλ ζε θαηάιιειεο θιάζεηο ζε 

επηιεγκέλα ζεκεία ρσξνζέηεζεο ζεκείνπ επαλαθφξηηζεο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α - ΑΝΑΛΤΖ ΤΦΗΣΑΜΔΝΖ ΚΑΣΑΣΑΖ 

Αθνξά ζηε δεκηνπξγία ηεχρνπο ζην νπνίν ζπκπεξηιακβάλνληαη ε παξνπζίαζε ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο 

θαη ε ζπιινγή δηαζέζηκσλ ζηνηρείσλ θαη πεξηιακβάλεη θαη΄ειάρηζηνλ ηα θάησζη: 

α) πιινγή θαη θαηαγξαθή ησλ πθηζηάκελσλ ή εθπνλνχκελσλ ζηξαηεγηθψλ ζρεδίσλ ηνπ Γήκνπ 

β) Καηαγξαθή ησλ ζρεηηθψλ ζηνηρείσλ ησλ πνιενδνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο (ηζρχνλ ζεζκηθφ 

πιαίζην, ρξήζεηο γεο, πιεζπζκφο εμππεξέηεζεο, εληνπηζκφο ζεκείσλ ελδηαθέξνληνο, ήδε 

πθηζηάκελα/αλαπηπζζφκελα δεκνζίσο πξνζβάζηκα ζεκεία επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο, φξνη δφκεζεο θ.ιπ.). 

γ) Καηαγξαθή ησλ θπθινθνξηαθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο (αλάιπζε πθηζηάκελνπ νδηθνχ δηθηχνπ, 

ζηνηρεία θπθινθνξηαθψλ θφξησλ, ζχλζεζε θπθινθνξίαο, ιεηηνπξγία νδηθνχ δηθηχνπ θαη θπθινθνξηαθψλ ξνψλ 

πνδειάησλ, νρεκάησλ θαη ΜΜΜ, παξφδηα ζηάζκεπζε, ζηάζκεπζε εθηφο νδνχ, δίθηπα ήπησλ κνξθψλ 

κεηαθίλεζεο) θαη ηπρφλ εμεηδηθεπκέλσλ δηθηχσλ κεηαθνξψλ θαη ησλ πεξηβαιινληηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο 

πεξηνρήο (πεξηγξαθή πθηζηάκελνπ ζηφινπ νρεκάησλ ησλ θαηνίθσλ, αέξηνη ξχπνη βάζεη: 

(γα) ησλ ζρεηηθψλ πθηζηάκελσλ πνιενδνκηθψλ ή/θαη ζπγθνηλσληαθψλ κειεηψλ, ή/θαη ηπρφλ κειεηψλ αζηηθψλ 

αλαπιάζεσλ ή/θαη 
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(γβ) βάζεη ηεο αλάιπζεο ησλ πνιενδνκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο. 

δ) Καηαγξαθή ησλ θαηεπζχλζεσλ ησλ πθηζηάκελσλ ή εθπνλνχκελσλ Σνπηθψλ Πνιενδνκηθψλ ρεδίσλ 

(Σ.Π..) θαζψο θαη ηπρφλ επξχηεξσλ κειεηψλ θαη πξνγξακκάησλ αζηηθψλ αλαπιάζεσλ. 

ε) Καηαγξαθή ησλ πθηζηάκελσλ ππαίζξησλ δεκνηηθψλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο, ησλ πθηζηάκελσλ ζηεγαζκέλσλ 

δεκνηηθψλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο, ζέζεσλ ζηάζκεπζεο ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ, δεκνηηθψλ 

θηηξίσλ/εγθαηαζηάζεσλ θ.ν.θ., βάζεη ησλ θαζνξηδνκέλσλ ηνπ λ. 4710/2020(Α’ 142). 

ζη) πιινγή θαη θαηαγξαθή δηαζέζηκσλ ηνπνγξαθηθψλ ππνβάζξσλ. 

δ) πιινγή θαη θαηαγξαθή πθηζηάκελσλ ή εθπνλνχκελσλ πνιενδνκηθψλ κειεηψλ, κειεηψλ αζηηθψλ 

αλαπιάζεσλ θαη θπθινθνξηαθψλ κειεηψλ, κειεηψλ ζηάζκεπζεο, κειεηψλ αζηηθήο νδνπνηίαο θαη δηακφξθσζεο 

νδψλ 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β - ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΠΑΡΔΜΒΑΖ 

Αθνξά ζηελ δεκηνπξγία δηαλπζκαηηθψλ αξρείσλ θαη πεξηιακβάλεη θαη’ ειάρηζηνλ ηα θάησζη: 

α) Υαξηνγξάθεζε ησλ: θαηεγνξηψλ εηζνδεκάησλ (ρακειψλ, κέζσλ, πςειψλ), φξσλ δφκεζεο (ζπληειεζηή 

δφκεζεο θαη θάιπςεο), εκπνξηθψλ ζπγθεληξψζεσλ θαη ζπγθεληξψζεσλ ζέζεσλ εξγαζίαο θαη κεγάισλ 

θηεξίσλ γξαθείσλ, πφισλ αλαςπρήο /πνιηηηζκνχ /ηνπξηζκνχ/ αζιεηηζκνχ, ζηαζκψλ δεκφζηαο ζπγθνηλσλίαο  

β) Καηαγξαθή ζεκείσλ παξφδηαο ζηάζκεπζεο θαη ζηάζεο IX νρεκάησλ, ιεσθνξείσλ, ηαμί, ζέζεσλ 

ηξνθνδνζίαο, ζέζεσλ ΑκεΑ θ.η.ι., θαζψο θαη δεκνηηθψλ θηηξίσλ/εγθαηαζηάζεσλ. 

γ) Καηαγξαθή ζεκείσλ/πεξηνρψλ κε δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο λέσλ παξνρψλ ππνδνκψλ επαλαθφξηηζεο 

ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ γηα ζχλδεζε κε ην Διιεληθφ Γίθηπν Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζε ζπλεξγαζία 

κε ηνλ Γ.Δ.Γ.Γ.Ζ.Δ.. 

 

δ) Καηαγξαθή αλαγθαίσλ παξεκβάζεσλ ζηα ζεκεία ηνπνζέηεζεο ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο. 

ε) Καηαγξαθή ςεθηαθά ζε δηαλπζκαηηθά αξρεία κνξθήο shp ησλ ρψξσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηα παξαπάλσ 

ζεκεία α, β, γ, θαη δ, θαζψο θαη ησλ ρψξσλ δεκνζίσο πξνζβάζηκσλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο θαη ζεκείσλ 

επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο ζε δεκνηηθέο εγθαηαζηάζεηο, πέξαλ ησλ ππνρξεσηηθά πξνβιεπφκελσλ βάζεη ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο, ζε ηεξκαηηθνχο ζηαζκνχο θαη ζε επηιεγκέλα ζεκεία ηνπ δηθηχνπ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ. 

 

 

Α.5.2. ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ Π1β: ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΥΧΡΟΘΔΣΖΖ ΖΜΔΗΧΝ ΔΠΑΝΑΦΟΡΣΗΖ Ζ/Ο – 

ΔΝΑΡΗΑ ΝΑΠΣΤΞΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΖΜΔΗΧΝ ΔΠΑΝΑΦΟΡΣΗΖ Ζ/Ο – ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΛΤΦΖ 

ΑΝΑΓΚΧΝ ΔΠΑΝΑΦΟΡΣΗΖ Ζ/Ο 

ην ζηάδην απηφ, αθνινπζείηαη ε πξφηππε κεζνδνινγία κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο 

πνπ έρνπλ ζπγθεληξσζεί ζην πξνεγνχκελν ζηάδην. 

Σν παξαδνηέν Π1β ρσξίδεηαη ζηα θάησζη ηξία θεθάιαηα. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α – ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΔΠΗΛΟΓΖ ΥΧΡΟΘΔΣΖΖ ΖΜΔΗΧΝ ΔΠΑΝΑΦΟΡΣΗΖ Ζ/Ο 

Αθνξά ζηελ επηινγή ζπγθεθξηκέλσλ ζεκείσλ γηα ηελ ηνπνζέηεζε ησλ ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.4710/2020 (ΦΔΚ 142/Α) θαη ηεο ππ΄αξηζκ. ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑΑΠ/93764/396 

απφθαζεο πνπ πξνβιέπνπλ ηελ ρσξφζεηεζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο θαη ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο. 

πγθεθξηκέλα : 

Α1.Σα ζεκεία επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο πνπ ζα πξνηείλνληαη ζα πξέπεη λα εμππεξεηνχλ ζην ζχλνιφ ηνπο ηηο 

αλάγθεο θφξηηζεο φισλ ησλ θαηεγνξηψλ ειεθηξηθψλ νρεκάησλ γηα ηα επφκελα πέληε (5) έηε δειαδή ειεθηξηθά 

απηνθίλεηα, ειεθηξηθέο κνηνζπθιέηεο, ειεθηξηθά κνηνδήιαηα θαη πνδήιαηα κε ππνβνεζνχκελε πνδειάηεζε, 

φπσο απηά νξίδνληαη ζην άξζξν 2 παξ. α ηνπ Ν.4710/2020 (ΦΔΚ 142/Α). ην .Φ.Ζ.Ο. ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη 

πξφηαζε γηα πξφγξακκα ηκεκαηηθήο πινπνίεζεο ησλ ρσξνζεηεκέλσλ ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο κε ζηφρν 

ηελ πιήξε πινπνίεζή ηνπ εληφο ηξηψλ (3) εηψλ. 

Α2. Χο πξνο ηηο αλαγθαίεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο γηα ηε ρσξνζέηεζε ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο, 

ιακβάλνληαη ππφςε: 

(α) νη ζρεηηθέο ηερληθέο απαηηήζεηο ζχλδεζεο ησλ ππνδνκψλ επαλαθφξηηζεο ζην Διιεληθφ Γίθηπν Γηαλνκήο 

Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, γηα ηηο νπνίεο ζα δεηείηαη ε ζπλδξνκή ηνπ Γ.Δ.Γ.Γ.Ζ.Δ. νχησο ψζηε λα πξνθχπηνπλ 

δεδνκέλα θαηαζθεπήο αλαγθαίσλ έξγσλ ζχλδεζεο θαη ην ζρεηηθφ θφζηνο ηνπο, 

(β) ηα γεσκεηξηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο (π.ρ. πιάηνο πεδνδξνκίνπ), 

(γ) νη απαηηήζεηο γηα νδηθή αζθάιεηα (νξαηφηεηα απφ ζπκβνιή νδψλ θαη εμφδνπο ρψξσλ ζηάζκεπζεο), φπσο 

πξνβιέπνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία. 

Α.3 Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δεδνκέλσλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ αλάιπζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο θαη 

ηελ επηινγή ζεκείσλ θαηάιιεισλ γηα ηε ρσξνζέηεζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο θαη θφξηηζεο Ζ/Ο, ν αλάδνρνο 

πξαγκαηνπνηεί: 

α) Αλάιπζε SWOT (γηα ηελ επηινγή ησλ βέιηηζησλ ζεκείσλ γηα ηε ρσξνζέηεζε ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο 

Ζ/Ο) ζηελ νπνία αμηνπνηνχληαη θαη αμηνινγνχληαη ηα δεδνκέλα ηνπ παξαδνηένπ Π1α 

β) Καηαγξαθή πξνηάζεσλ αλαπιάζεσλ ζε κηθξά νδηθά ηκήκαηα γηα ρσξνζέηεζε ζεκείσλ 

επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο. 

γ) χληαμε επηκέξνπο πξνηάζεσλ γηα ρσξνζέηεζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο θαη ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο 

πνπ αλήθνπλ ζε εηδηθέο θαηεγνξίεο (ηαμί, Λεσθνξεία, ΑκεΑ, νρήκαηα  

 

 

ηξνθνδνζίαο, ζε δεκνηηθά θηίξηα/εγθαηαζηάζεηο θ.η.ι.) θαζψο θαη γηα ρσξνζέηεζε ρψξσλ ζηάζκεπζεο 

ειεθηξηθψλ  πνδειάησλ. 

ην πιαίζην ρσξνζέηεζεο, ζα πινπνηεζνχλ ηα παξαθάησ: 

1. Γεσρσξηθή ρσξνζέηεζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο θαη ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο θαηά κήθνο ησλ 
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δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ. 

2. Γεσρσξηθή ρσξνζέηεζε ζηνπο ρψξνπο ζηάζεο θαη ζηάζκεπζεο ηνπ άξζξνπ 34 ηνπ λ. 2696/1999 (Α΄ 

57). 

3. Γεσρσξηθή ρσξνζέηεζε ζε ειεγρφκελνπο απφ ηνλ Γήκν ρψξνπο ζηάζκεπζεο θαη δεκνηηθνχο ρψξνπο 

ζηάζκεπζεο. 

Σα παξαπάλσ ζηνηρεία ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ επφκελε θάζε γηα ηελ βάζε δεδνκέλσλ πνπ ζα 

δεκηνπξγεζεί ζην Γήκν κε ζθνπφ ηελ εθπφλεζε θαη αμηνιφγεζε ζελαξίσλ δηθηχνπ θφξηηζεο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β – ΔΝΑΡΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΟΛΟΚΛΖΡΧΜΔΝΟΤ ΓΗΚΣΤΟΤ ΦΟΡΣΗΖ Ζ/Ο 

Αθνξά ζηελ παξνπζίαζε ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ ρσξνζέηεζεο ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο κε ζηφρν ηελ 

δεκηνπξγία νινθιεξσκέλνπ δηθηχνπ ππνδνκψλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο γηα ηελ πεξηνρή παξέκβαζεο. Ήηνη: 

α) Παξνπζίαζε ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ ρσξνζέηεζεο ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο θαη βαζκνλφκεζή ηνπο 

πνπ ζα θαηαιήγνπλ ζηε βέιηηζηε (κε θξηηήξηα νηθνλνκηθά πεξηβαιινληηθά, θνηλσληθά) πξνηεηλφκελε ιχζε. 

Σα δεδνκέλα ηεο ραξηνγξαθηθήο παξνπζίαζεο ππνβάιινληαη ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ shapefile. Ο 

αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ππνβάιεη ην ζχλνιν ησλ γεσρσξηθψλ δεδνκέλσλ ζηε ρσξηθή πχιε πνπ ζα 

δεκηνπξγεζεί γηα ην ζθνπφ απηφ. Σα αξρεία ζα πξέπεη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη 

απαηηήζεηο ηεο γεσρσξηθήο πχιεο σο εμήο: 

-Σα δεδνκέλα ππνβάιινληαη ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ shapefile. 

-Σν ζχζηεκα αλαθνξάο ζπληεηαγκέλσλ είλαη ην πξνβνιηθφ ηνπ ΔΓΑ 87 

-Υξεζηκνπνηνχληαη θεθαιαίνη ραξαθηήξεο ζηελ ειιεληθή γιψζζα γηα ηε ζπκπιήξσζε πεξηγξαθηθψλ 

δεδνκέλσλ. 

-Ζ θσδηθνπνίεζε ραξαθηήξσλ ζην αξρείν shapefile είλαη ζε UTF-8 ή ISO-8859-7 

-Υξήζε ιαηηληθψλ ραξαθηήξσλ ρσξίο θελά ζηα νλφκαηα ησλ αξρείσλ. 

-Ζ γεσκεηξία θάζε αληηθεηκέλνπ είλαη απιή θαη φρη πνιιαπιψλ ηκεκάησλ. 

Πιένλ ησλ γεσκεηξηθψλ ζηνηρείσλ ζηνπο ράξηεο ζα πξέπεη λα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη πεξηγξαθηθά 

δεδνκέλα. 

β) Υαξηνγξαθηθή παξνπζίαζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ θαη ραξηνγξαθηθή παξνπζίαζε θαη 

ηεθκεξίσζε ηεο βέιηηζηεο επηινγήο. 

Σα κεηαδεδνκέλα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ ηνπιάρηζηνλ κνλαδηθφ αλαγλσξηζηηθφ, φλνκα πνπ δίδεηαη ζην 

ζηαζκφ θφξηηζεο, ρξνληθή ζήκαλζε δεκηνπξγίαο νληφηεηαο , γεσγξαθηθή ηνπνζεζία ηνπ ζηαζκνχ θφξηηζεο, 

θαηαρσξεκέλε δηεχζπλζε αζηηθήο ηνπνζεζίαο ηνπ ζηαζκνχ θφξηηζεο θαη πεξηγξαθή. 

ην πιαίζην ηεο αμηνιφγεζεο θαη παξνπζίαζεο ηεο βέιηηζηεο ιχζεο, ζα πξέπεη λα εθπνλεζεί: 

-Αλάιπζε θφζηνπο-νθέινπο θαη επηινγή κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο ηνπο νξηδφκελνπ ΦΖΟ δηθηχνπ 

ππνδνκψλ Ζ/Ο (π.ρ. ζχκβαζε παξαρψξεζεο, ζχκβαζε πξνκήζεηαο). 
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-ρέδην θαη ρξνλνπξνγξακκαηηζκφο ρσξνζέηεζεο/αδεηνδφηεζεο ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο. 

-Πξνδηαγξαθέο (ηερληθέο, δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, θηι.) ηνπ πξνηεηλφκελνπ δηθηχνπ ππνδνκψλ επαλαθφξηηζεο 

Ζ/Ο. 

 

-Γπλαηφηεηεο ρξεκαηνδφηεζεο έξγνπ. 

-Αλάπηπμε πνιηηηθήο θηλήηξσλ (ζε ηνπηθφ επίπεδν). 

 

γ) Δπηζεκαίλεηαη φηη: 

-γηα ηε ρσξνζέηεζε ρψξσλ ζηάζεο / ζηάζκεπζεο (πηάηζεο) Δ.Γ.Υ. – ΣΑΞΗ ειεθηξηθψλ νρεκάησλ κε 

ζεκεία επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο αθνινπζνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4710/2020 (Α΄142). 

-γηα ηε ρσξνζέηεζε ζέζεσλ ζηάζκεπζεο Ζ/Ο γηα ΑκεΑ αθνινπζνχληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 19 ηνπ λ. 

4710/2020 (Α΄142). 

 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ – ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΑΛΤΦΖ ΑΝΑΓΚΧΝ ΔΠΑΝΑΦΟΡΣΗΖ Ζ/Ο 

Ο Αλάδνρνο ζπληάζζεη πξφηππν ςεθηαθφ αξρείν πξνθεηκέλνπ λα ζπγθεληξσζνχλ θαη λα θαηαγξαθνχλ φια 

ηα λέα ζηνηρεία πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηε ζηηγκή ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ ΦΖΟ θαη αθνξνχλ ζηελ 

παξαθνινχζεζε ηεο θάιπςεο ησλ αλαγθψλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο, ζηνηρεία ηνπηθνχ θνξηίνπ απφ ηνλ 

Γ.Δ.Γ.Γ.Ζ.Δ., λέεο πξνηάζεηο απφ ηελ ΔΔ θιπ κε ζθνπφ λα κπνξνχλ λα πξνηείλνληαη ζπκπιεξψζεηο θαη 

αιιαγέο ησλ ΦΖΟ (π.ρ. λέεο ζέζεηο ηνπνζέηεζεο ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο, αιιαγή ηεο ζέζεο 

ηνπνζεηεκέλσλ ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο, αληηθαηάζηαζε ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο θαλνληθήο ηζρχνο κε ζεκεία 

επαλαθφξηηζεο πςειήο ηζρχνο Ζ/Ο, θηι.). 

Σν αλνηρηφ ςεθηαθφ αξρείν κπνξεί λα έρεη ηε κνξθή: 

-Πίλαθα επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ζηνλ νπνίν ζα έρεη πξφζβαζε κφλν ν Γήκνο ηληηθήο ή 

-Αλνηρηήο ςεθηαθήο πιαηθφξκαο ζηελ νπνία ζα έρνπλ πξφζβαζε γηα λα θαηαζέηνπλ πξνηάζεηο φινη νη 

εκπιεθφκελνη θνξείο. 

 

 

Α.5.3 ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ Π2: ΤΜΜΔΣΟΥΗΚΔ ΓΗΑΓΗΚΑΗΔ - ΓΗΑΒΟΤΛΔΤΖ 

Πξηλ ηελ έλαξμε θαηάξηηζεο ηνπ ΦΖΟ, θαηά ην ζηάδην ηεο πξνεηνηκαζίαο, ε νκάδα έξγνπ ζε ζπλεξγαζία κε 

ηελ νκάδα εξγαζίαο κεξηκλά γηα ηνλ θαζνξηζκφ ησλ επαγγεικαηηθψλ, ζπιινγηθψλ θαη άιισλ θνξέσλ πνπ 

ηπρφλ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ πεξηνρή παξέκβαζεο θαη ζα ζπκκεηέρνπλ ζηε ζχληαμε ηνπ ΦΖΟ θαη ζην 

ζηάδην δηαβνχιεπζεο. 

Πξνο ηνχην ε νκάδα έξγνπ θαηαξράο 

-θαηαγξάθεη ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη αμηνινγεί ηνλ πηζαλφ ξφιν ηνπ ζηε δηαδηθαζία θαηάξηηζεο ηνπ 
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ΦΖΟ. 

-Απνζηέιιεη πξφζθιεζε ζπκκεηνρήο θαη νξηζκνχ εθπξνζψπνπ ζην θνξέα. 

-Δπηιέγεη, απφ θνηλνχ κε ηελ νκάδα εξγαζίαο, ηε κεζνδνινγία ζπλαληήζεσλ θαη ζπλεξγαζίαο κε ηνπο 

εθπξνζψπνπο ησλ θνξέσλ. 

-πληάζζεη ζρέδην ζπληνληζκνχ κε θαζνξηζκέλν ρξνλνδηάγξακκα δηα δψζεο ή δηαδηθηπαθά.. 

-Δλεξγνπνηεί ηπρφλ δηαδηθηπαθά εξγαιεία γηα ηειεδηαζθέςεηο θαη επηθνηλσλία. 

-Καηαγξάθεη , απνδειηηνπνηεί θαη ελζσκαηψλεη ζην ΦΖΟ ηηο πξνηάζεηο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ. 

Καηφπηλ ν αλάδνρνο κεξηκλά γηα ηηο δηαδηθαζίεο δηαβνχιεπζεο ησλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ κέζσ 

παξνπζίαζεο ησλ ραξηψλ θαη ησλ πηλάθσλ πνπ ηνπο ζπλνδεχνπλ, πξνο ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη ηνπο 

πνιίηεο ρξεζηκνπνηψληαο ηε κεζνδνινγία δηαβνχιεπζεο πνπ έρεη πξνεηνηκάζεη. ηε δηαβνχιεπζε ελδείθλπηαη 

λα ζπκκεηέρνπλ θαη ζρεηηθνί κε ηελ ειεθηξνθίλεζε θνξείο, εκπεηξνγλψκνλεο θαη εηδηθνί επηζηήκνλεο. 

 

Μέζνδνο δηαβνύιεπζεο 

Ζ νκάδα έξγνπ, απφ θνηλνχ κε ηελ νκάδα εξγαζίαο, επηιέγεη ηελ θαηαιιειφηεξε κέζνδν θαη ηερληθή 

δηαβνχιεπζεο ή θαη κίμε πνιιαπιψλ ηερληθψλ (π.ρ. δεκφζηεο ζπλαληήζεηο θαη εθδειψζεηο ελεκέξσζεο, 

δηαδηθηπαθφ θνξνπκ, εξσηεκαηνιφγηα (εθηππσκέλα, ηειεθσληθά ή δηαδηθηπαθά), δηαδηθηπαθά εξγαιεία θιπ). 

Οη εκπιεθφκελνη θνξείο, θαηαξράο ζπλδξάκνπλ κε ηελ εκπεηξία ηνπο, ηηο απφςεηο ηνπο θαη ηα ζρεηηθά 

δεδνκέλα, ηε δηαδηθαζία ζχληαμεο ησλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ θαη ελ ζπλερεία ζπκκεηέρνπλ ζηελ 

δηαβνχιεπζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ζηε δηαβνχιεπζε ελδείθλπηαη λα ζπκκεηέρνπλ επηπιένλ θαη ζρεηηθνί κε ηελ 

ειεθηξνθίλεζε θνξείο θαη εηδηθνί επηζηήκνλεο, σζηφζν ε ζπκκεηνρή ηνπο δελ είλαη δεζκεπηηθή. 

Ζ νκάδα έξγνπ ρξεζηκνπνηψληαο ηελ επηιεγκέλε ηερληθή ζπγθεληξψλεη θαη αμηνπνηεί ηηο απφςεηο ησλ 

εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζε νξηζκέλα ή ζε φια ηα ζηάδηα: 

-ζην ζηάδην θαηάξηηζεο ηνπ πξαδνηένπ Π1β 

-ζην ζηάδην ζχληαμεο ησλ ελαιιαθηηθψλ ζελαξίσλ θαη ηελ επηινγή ηνπ επηθξαηέζηεξνπ. 

Σν επηθξαηέζηεξν ζελάξην ηίζεηαη ζε δηαβνχιεπζε κε ηνπο θνξείο γηα πξνηεηλφκελν ρξνληθφ δηάζηεκα 

δεθαπέληε εκεξψλ. 

Ζ νκάδα έξγνπ νθείιεη λα ζπγθεληξψζεη θαη απνδειηηνπνηήζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο. Σα 

ζπκπεξάζκαηα ηεο δηαβνχιεπζεο θαηαγξάθνληαη ζην παξαδνηέν Π2 θαη ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηπρφλ 

δηνξζσηηθέο θηλήζεηο επί ηνπ επηθξαηέζηεξνπ ζελαξίνπ .Φ.Ζ.Ο. Καηφπηλ ζπληάζζεηαη Έθζεζε Γηαβνχιεπζεο 

ζηελ νπνία θαηαγξάθνληαη ηα απνηειέζκαηα, νη πξνηάζεηο - απφςεηο θαη ηα ζρφιηα ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ 

δηαβνχιεπζε θαη ηα νπνία εληάζζνληαη ζην Παξαδνηέν Π.2: Έθζεζε Γηαβνχιεπζεο. 

πλεξγαζία κε Γ.Δ.Γ.Γ.Ζ.Δ  γηα νξηζηηθνπνίεζε ηνπ επηθξαηέζηεξνπ ζελαξίνπ: 

 

Ήδε ζην ζηάδην ραξηνγξάθεζεο ηεο πεξηνρήο παξέκβαζεο, έρεη πξαγκαηνπνηεζεί επηθνηλσλία θαη 

ζπλεξγαζία κε ηνλ Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο σο πξνο ηα ζεκεία / πεξηνρέο κε δπλαηφηεηα 
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θαηαζθεπήο λέσλ παξνρψλ ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ γηα ζχλδεζε κε ην Διιεληθφ 

Γίθηπν Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, κε ζηφρν λα απνθεπρζεί ε ρσξνζέηεζε ζε ζεκεία πνπ παξνπζηάδνπλ 

δπζθνιίεο ζχλδεζεο κε ην Γίθηπν (κε επάξθεηα ηζρχνο, δπζθνιίεο εθζθαθήο θιπ), Μεηά ηελ απνδνρή ηνπ 

επηθξαηέζηεξνπ ζελαξίνπ, ν αλάρνδνο, ππνβάιεη ζηελ αληίζηνηρε Πεξηνρή ηνπ Γ.Δ.Γ.Γ.Ζ.Δ. θαηαιφγνπο ησλ 

λέσλ παξνρψλ (γηα θάζε κεκνλσκέλν ζεκείν επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο ή γηα ζπζηάδα ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο 

Ζ/Ο) κε ηελ απαηηνχκελε ηζρχ θαη ηελ αθξηβή ζέζε ηνπο. 

Σν αξκφδην γξαθείν ηεο Πεξηνρήο ηνπ Γ.Δ.Γ.Γ.Ζ.Δ. ζα απαληήζεη αλά πξνηεηλφκελε ζέζε παξνρήο εάλ 

ελδείθλπηαη ην πξνηεηλφκελν ζεκείν γηα ηελ ζχλδεζε κε ην Γίθηπν Γηαλνκήο Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη κε ηπρφλ 

παξαηεξήζεηο. Ζ αλσηέξσ δηαδηθαζία επαλαιακβάλεηαη γηα ηηο παξνρέο πνπ παξνπζηάδνπλ πξνβιήκαηα 

ζχλδεζεο κε ην Γίθηπν, κέρξη ηελ απαινηθή απηψλ. Γηα ηελ επίζπεπζε ηεο δηαδηθαζίαο, ην αξκφδην γξαθείν ηεο 

Πεξηνρήο ηνπ Γ.Δ.Γ.Γ.Ζ.Δ., νθείιεη, γηα ηα ζεκεία πνπ παξνπζηάδνπλ πξφβιεκα, λα δίλεη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηελ θαηάζηαζε ηνπ δηθηχνπ ηνπηθά, ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε ελαιιαθηηθή ρσξνζέηεζε απηψλ. Ο 

αλάρνδνο ζπγθεληξψλεη φια ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη επηθαηξνπνηεί εθφζνλ είλαη απαξαίηεην ην 

επηθξαηέζηεξν ζελάξην γηα λα νξηζηηθνπνηεζνχλ νη ζέζεηο ρσξνζέηεζεο ησλ ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο. 

 

Α.5.4 ΠΑΡΑΓΟΣΔΟ Π3: ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΦΑΚΔΛΟΤ – ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΥΔΓΗΟΤ 

ην παξαδνηέν Π3 ζα πξέπεη ππνρξεσηηθά λα παξνπζηάδνληαη: 

1. Αλάιπζε θόζηνπο νθέινπο θαη επηινγή κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο ηνπ νξηδόκελνπ από ην ΦΖΟ 

δηθηύνπ ππνδνκώλ επαλαθόξηηζεο Ζ/Ο . 

Δπηινγέο πνπ δελ θαζίζηαληαη νηθνλνκηθά εθηθηέο ζα πξέπεη λα απνθεχγνληαη θαη λα αλαδεηνχληαη επηινγέο 

ξεαιηζηηθά θαη νηθνλνκηθά πινπνηήζηκεο. Ζ επηινγή ησλ ζεκείσλ ρσξνζέηεζεο ησλ ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο 

Ζ/Ο ζα πξέπεη λα ζπκβαδίδεη κε ηνλ δηαζέζηκν πξνυπνινγηζκφ ιακβάλνληαο ππφςε θαη ην θφζηνο ζπληήξεζεο 

θαη ιεηηνπξγίαο ηεο θάζε επηινγήο. Πξνο ηνχην, ε Οκάδα Έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ ζπληάζζεη αλάιπζε θφζηνπο 

νθέινπο, απφ ηελ νπνία λα πξνθχςεη ε κεζνδνινγία πινπνίεζεο (πξνκήζεηα, παξαρψξεζε θ.ιπ.), ζχκθσλα 

κε ηα πηζαλά κνληέια αλάπηπμεο δεκνζίσλ δηθηχσλ θφξηηζεο. Δίλαη ζεκαληηθφ λα δηαζθαιηζηεί πσο κηα 

αλαιπηηθή κεζνδνινγία θφζηνπο-νθέινπο εθαξκφδεηαη ζηηο πην ζεκαληηθέο ή δαπαλεξέο πξνηάζεηο/ επηινγέο 

θαη ε ρξήζε απινχζηεξσλ πξνζεγγίζεσλ θαη εθηηκήζεσλ κπνξεί λα εθαξκφδεηαη γηα ηηο ιηγφηεξν ζεκαληηθέο ή 

δαπαλεξέο. Σν απνηέιεζκα απηήο ηεο ελέξγεηαο είλαη ε θαηάξηηζε Έθζεζεο θφζηνπο - νθέινπο πνπ εληάζζεηαη 

ζην παξαδνηέν 3 ηνπ .Φ.Ζ.Ο. 

Πηζαλά κνληέια αλάπηπμεο, ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ δηθηχνπ ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο: 

Γηα ηελ επηινγή κεζνδνινγίαο πινπνίεζεο ηνπ πξνβιεπφκελνπ απφ ην .Φ.Ζ.Ο. δηθηχνπ ππνδνκψλ 

επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο, πξέπεη λα ιακβάλνληαη ππφςε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 16 ηνπ λ. 4710/2020, ζρεηηθά κε 

ηελ αλάπηπμε ησλ δεκνζίσο πξνζβάζηκσλ ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο. Όζνλ αθνξά ζηελ θπξηφηεηα ησλ 

δεκνζίσο πξνζβάζηκσλ ζηαζκψλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο, πνπ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηελ 

δηαδηθαζία επηινγήο ησλ ζέζεσλ ρσξνζέηεζεο, επηζεκαίλεηαη φηη απηή αλήθεη ζηνλ Ηδηνθηήηε ζεκείσλ 

επαλαθφξηηζεο, ελψ ε δηαρείξηζή θαη ε εθκεηάιιεπζή ηνπο γίλεηαη απφ έλαλ Φνξέα Δθκεηάιιεπζεο Τπνδνκψλ 

Φφξηηζεο Ζ/Ο (Φ.Δ.Τ.Φ.Ζ.Ο.), ν νπνίνο κπνξεί λα είλαη ηαπηφρξνλα θαη Ηδηνθηήηεο ηνπ ζηαζκνχ. 
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2. ρέδην θαη ρξνληθόο πξνγξακκαηηζκόο ρσξνζέηεζεο/αδεηνδόηεζεο ζεκείσλ επαλαθόξηηζεο 

Ζ/Ο. 

Ζ Οκάδα Έξγνπ ηνπ αλαδφρνπ νθείιεη λα ππνδείμεη ην είδνο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο 

Ζ/Ο, θαζψο θαη ζρέδην ρξνλνπξνγξακκαηηζκνχ γηα ηελ αδεηνδφηεζε θαη πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 

3. Πξνδηαγξαθέο (ηερληθέο, δηαιεηηνπξγηθόηεηαο θιπ) ηνπ πξνηεηλόκελνπ δηθηύνπ ππνδνκώλ 

επαλαθόξηηζεο Ζ/Ο. 

ην θεθάιαην απηφ, πεξηγξάθνληαη νη πξνδηαγξαθέο (ηερληθέο, δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, θιπ.) ηνπ πξνηεηλφκελνπ 

δηθηχνπ ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο κε αλαθνξέο ζηελ ηζρχνπζα εζληθή λνκνζεζία. Θα πξέπεη λα 

ζπκπεξηιεθζεί θαη ν νκνηφκνξθνο εμσηεξηθφο ζρεδηαζκφο φισλ ησλ ζηαζκψλ θφξηηζεο, πξνθεηκέλνπ λα 

δηεπθνιπλζεί ε νπηηθή ηνπο ελζσκάησζε ζην αζηηθφ ηνπίν. Θα αλαθέξνληαη, επίζεο, ε δηαζεζηκφηεηα, ε 

ζπληήξεζε θαη ε επηζθεπή ησλ ζηαζκψλ θφξηηζεο (π.ρ. δηαζεζηκφηεηα 24/7, επηζθεπή εληφο 2 εξγάζηκσλ 

εκεξψλ ην κέγηζην, θ.ιπ.). Δπηπξφζζεηα, σο πξνο ηηο πξνδηαγξαθέο, ιακβάλνληαη ππφςε ηδίσο ηα θάησζη: 

Σχπνη ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο θαη εμππεξεηνχκελα Ζ/Ο Οξηζκνί δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ 

λ.4710/2020. 

Σν ζεκείν επαλαθφξηηζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζην .Φ.Ζ.Ο. ζα πξέπεη λα επηθεληξσζεί θπξίσο ζηα ειεθηξηθά 

νρήκαηα θαηεγνξηψλ Μ1 θαη Ν1, θαζψο απηά αλακέλεηαη λα αληηπξνζσπεχνπλ ην κεγαιχηεξν κεξίδην ησλ 

ειεθηξηθψλ νρεκάησλ πνπ ζα πσιεζνχλ ζηελ Διιάδα θαηά ηελ επφκελε πεληαεηία. Σαπηφρξνλα, ην 

.Φ.Ζ.Ο. ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηε ρσξνζέηεζε ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο θαη γηα άιινπο ηχπνπο Ζ/Ο 

φπσο ειεθηξηθά πνδήιαηα, κνηνπνδήιαηα, κνηνζηθιέηεο, ιεσθνξεία, ειαθξά νρήκαηα θαη βαξέα νρήκαηα 

(π.ρ. ειεθηξηθά απνξξηκκαηνθφξα), αλαινγηθά κε ηε δήηεζε πνπ πξνβιέπεηαη γηα απηνχο. Σα κεγαιχηεξα 

ειεθηξηθά νρήκαηα κε κπαηαξίεο κεγαιχηεξεο ρσξεηηθφηεηαο ζπλήζσο απαηηνχλ ζεκεία επαλαθφξηηζεο κε 

δπλαηφηεηα θφξηηζεο ζε πςειφηεξε ηζρχ, ελψ ηα κηθξφηεξα ειεθηξηθά νρήκαηα, φπσο ηα ειεθηξηθά πνδήιαηα 

θαη δίθπθια, κπνξνχλ λα θνξηίδνπλ κέζσ απινχ νηθηαθνχ ξεπκαηνδφηε. 

ρεηηθά κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο, επηζεκαίλνληαη ηα εμήο: 

α. Ζ κέγηζηε ηζρχο ησλ ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο κεηξάηαη ζε θηινβάη (kW) θαη ζρεηίδεηαη κε ηελ ηαρχηεηα 

κε ηελ νπνία κπνξεί λα αλαπιεξσζεί ε κπαηαξία ελφο Ζ/Ο. ε γεληθέο γξακκέο, ν ρξφλνο θφξηηζεο ηζνχηαη κε 

ηε ρσξεηηθφηεηα ηεο κπαηαξίαο ζε θηινβαηψξεο (kWh) δηαηξνχκελν κε ηελ ηζρχ (ζε kW) ηνπ ζεκείνπ 

επαλαθφξηηζεο (γηα παξάδεηγκα, ε πιήξεο επαλαθφξηηζε ελφο Ζ/Ο κε κπαηαξία ρσξεηηθφηεηαο 50 kWh, 

δηαξθεί πεξίπνπ 5 ψξεο κε ζεκείν επαλαθφξηηζεο 10 kW αιιά κφλν πεξίπνπ 1 ψξα κε ζεκείν επαλαθφξηηζεο 

50 kW). Σνλίδεηαη πσο εθηφο απφ ηελ ηζρχ ηνπ ζεκείνπ επαλαθφξηηζεο, ζεκαληηθφο παξάγνληαο γηα ηνλ 

ππνινγηζκνχ ηεο απαηηνχκελεο δηάξθεηαο θφξηηζεο είλαη θαη ε ηζρχο ζηελ νπνία επηηξέπεη ην ζχζηεκα 

θφξηηζεο ηνπ εθάζηνηε ειεθηξηθνχ νρήκαηνο λα γίλεηαη ε θφξηηζε. Δπνκέλσο: 

- Σα ζεκεία επαλαθφξηηζεο θαλνληθήο ηζρχνο (κε ηζρχ έσο θαη 22 kW) είλαη θαηάιιεια γηα ρψξνπο 

ζηάζκεπζεο φπνπ ην H/O παξακέλεη ζηαζκεπκέλν γηα κεγαιχηεξεο ρξνληθέο πεξηφδνπο (π.ρ. ζε θαηνηθεκέλεο 

πεξηνρέο ρσξίο ηδησηηθέο ζέζεηο ζηάζκεπζεο). Σα ζεκεία επαλαθφξηηζεο πςειήο ηζρχνο (κε ηζρχ άλσ ησλ 22 

kW, αιιά ζπλήζσο ζηελ πεξηνρή ησλ 50-100 kW) είλαη θαηάιιεια γηα ηνπνζεζίεο κε κηθξφηεξε δηάξθεηα 
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ζηάζκεπζεο. 

- Γηα Ζ/Ο κε κπαηαξίεο κεγάιεο ρσξεηηθφηεηαο, φπσο ειεθηξηθά ιεσθνξεία θαη θνξηεγά νρήκαηα 

βαξέσο ηχπνπ, ζπληζηψληαη ζεκεία επαλαθφξηηζεο πςειήο ηζρχνο (κε ηζρχ πνπ θηάλεη ηα 150 kW ή 

κεγαιχηεξε). 

- Tα ζεκεία επαλαθφξηηζεο θαλνληθήο ηζρχνο θαζψο επίζεο θαη ηα ζεκεία επαλαθφξηηζεο πςειήο 

ηζρχνο κε ηζρχ κηθξφηεξε ησλ 50 kW, παξέρνπλ ζπλήζσο ελαιιαζζφκελν ξεχκα (AC). 

χκθσλα κε ηελ επξσπατθή θαη εζληθή λνκνζεζία (Νφκνο 4439/2016), ηα ζεκεία απηά είλαη εμνπιηζκέλα, γηα 

ζθνπνχο δηαιεηηνπξγηθνηεηαο, ηνπιάρηζηνλ κε ξεπκαηνιήπηεο ή ζπλδεηήξεο νρεκάησλ ηχπνπ 2, φπσο 

πεξηγξάθνληαη ζην πξφηππν EN62196-2. 

- Σα ζεκεία επαλαθφξηηζεο πςειήο ηζρχνο κε ηζρχ άλσ ησλ 50 kW είλαη ζπλερνχο ξεχκαηνο (DC). Γηα 

ζθνπνχο δηαιεηηνπξγηθφηεηαο, ηα ζεκεία απηά είλαη εμνπιηζκέλα ηνπιάρηζηνλ κε ζχζηεκα θφξηηζεο «Combo 

2», φπσο πεξηγξάθνληαη ζην αληίζηνηρν πξφηππν EN62196-3. Οξηζκέλνη ζεκεία επαλαθφξηηζεο DC είλαη 

επίζεο εμνπιηζκέλνη κε ππνδνρέο πνπ βαζίδνληαη ζην πξσηφθνιιν CHAdeMO. 

- Σέινο, νξηζκέλα ζεκεία επαλαθφξηηζεο AC είλαη εμνπιηζκέλα επηπιένλ κε ππνδνρέο ηχπνπ F πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ επαλαθφξηηζε ειεθηξηθψλ πνδειάησλ θαη ζθνχηεξ. Σα ζεκεία επαλαθφξηηζεο (AC) 

γηα ειεθηξηθά νρήκαηα ηεο θαηεγνξίαο L ηζρχνο κέρξη 3,7 kVA είλαη εμνπιηζκέλα κε έλα ηνπιάρηζηνλ απφ ηα 

αθφινπζα: (α) Ρεπκαηνιήπηεο ή ζπλδεηήξεο νρεκάησλ ηχπνπ 3Α, θαηά ηα νξηδφκελα ζην πξφηππν EN 62196-

2 (γηα θφξηηζε ηξφπνπ 3), (β) Ρεπκαηνιήπηεο ζπκβαηνχο κε ην IEC 60884-1 (γηα θφξηηζε ηξφπνπ 1 ή ηξφπνπ 

2). Σα ζεκεία επαλαθφξηηζεο (AC) γηα ειεθηξηθά νρήκαηα ηεο θαηεγνξίαο L ηζρχνο άλσ ησλ 3,7 kVA είλαη 

εμνπιηζκέλα κε ξεπκαηνιήπηεο ή ζπλδεηήξεο νρεκάησλ ηχπνπ 2, θαηά ηα νξηδφκελα ζην πξφηππν EN 62196-

2. 

- Μηα άιιε ηερλνινγηθή επηινγή απνηειεί ε επαγσγηθή επαλαθφξηηζε Ζ/Ο, ε νπνία σζηφζν βξίζθεηαη 

αθφκε ππφ αλάπηπμε θαη δελ αλακέλεηαη λα θηάζεη ζε σξίκαλζε ζην εγγχο κέιινλ. 

 

β. Έλα ζεκείν επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο θαλνληθήο ηζρχνο ελζσκαηψλεη ζπλήζσο δχν ξεπκαηνδφηεο (δειαδή 

κεκνλσκέλνπο αθξνδέθηεο). Απηφ ζεκαίλεη φηη δχν νρήκαηα κπνξνχλ λα θνξηίδνπλ ηαπηφρξνλα ζηνλ ίδην 

ζηαζκφ (ζεκείν επαλαθφξηηζεο κε 2 ξεπκαηνδφηεο). εκεηψλεηαη φηη ε δέζκεπζε ησλ δήκσλ γηα ηνλ θαη' 

ειάρηζηνλ αξηζκφ ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο, πνπ πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη ζην .Φ.Ζ.Ο., αλαθέξεηαη ζε 

αξηζκφ ξεπκαηνδνηψλ (δειαδή ζε αξηζκφ Ζ/Ο πνπ κπνξνχλ λα θνξηίδνπλ ηαπηφρξνλα) θαη φρη ζηνπο 

ζηαζκνχο επαλαθφξηηζεο. Γεληθά, ην Ζ/Ο κπνξεί λα θνξηηζηεί απφ απφζηαζε πεξίπνπ 5 κέηξσλ έσο ην 

ζεκείν επαλαθφξηηζεο, θαζψο ηα πεξηζζφηεξα θαιψδηα θφξηηζεο έρνπλ κήθνο 4-8 κέηξα 

γ. ε θάπνηεο πεξηπηψζεηο, κία πεξηνρή κπνξεί λα εθρσξεζεί απνθιεηζηηθά γηα ηελ θαηαζθεπή ελφο θφκβνπ 

θφξηηζεο Ζ/Ο, ν νπνίνο ζα ζπγθεληξψλεη δηάθνξνπο ζηαζκνχο επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο κε ζεκεία 

επαλαθφξηηζεο θαλνληθήο ή/θαη πςειήο ηζρχνο. Σέηνηνη θφκβνη θφξηηζεο κπνξνχλ λα θαλνχλ αλαγθαίνη ζε 

πεξηνρέο κε πεξηνξηζκέλεο παξφδηεο ζέζεηο ζηάζκεπζεο. Δπηπξφζζεηα, νη θφκβνη θφξηηζεο Ζ/Ο είλαη ζπρλά 

πην εχθνιν λα ζπλδεζνχλ ζην δίθηπν δηαλνκήο, θαζψο απαηηνχλ έλα κφλν θνηλφ ζεκείν ζχλδεζεο κε ην δίθηπν, 

ζπλήζσο κέζεο ηάζεο. Ο ζπλδπαζκφο ηνπο κε θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα εγθαηεζηεκέλα πάλσ απφ ηνπο 
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ρψξνπο ζηάζκεπζεο, θαζψο θαη κε ζπζηήκαηα απνζήθεπζεο ελέξγεηαο, φπσο ζπζζσξεπηέο, νδεγνχλ ζηε 

κείσζε ηεο επίδξαζεο ζην δίθηπν δηαλνκήο. 

 

 

4. Γπλαηόηεηεο ρξεκαηνδόηεζεο έξγνπ 

ε απηήλ ηελ ελέξγεηα : 

(α) εμεηδηθεχεηαη ην θφζηνο πινπνίεζεο (ηνπνζέηεζε ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο, αλαγθαίεο δηακνξθψζεηο, 

ζεκεηαθέο ή πην εθηεηακέλεο αλαπιάζεηο θ.ν.θ.) 

(β) πξνηείλνληαη ζελάξηα θαη πξν-θνζηνινγνχληαη ηπρφλ πεγέο εζφδσλ κεηά ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ (π.ρ. 

έζνδα απφ θφκηζηξα, ηέιε ζηάζκεπζεο, θάξηαο δεκφηε θ.ιπ.) 

5. Αλάπηπμε Πνιηηηθήο Κηλήηξσλ (ζε ηνπηθό επίπεδν) 

Ζ αλάπηπμε πνιηηηθήο θηλήηξσλ απνθιεηζηηθά γηα ηελ ειεθηξνθίλεζε ζε ηνπηθφ επίπεδν κπνξεί λα 

δηεπθνιχλεη ζεκαληηθά ηφζν ηελ αλάπηπμε ηεο ηνπηθήο αγνξάο ειεθηξνθίλεζεο φζν θαη ηελ αλάπηπμε ησλ 

ζεκείσλ επαλαθφξηηζεο Ζ/Ο. Φπζηθά, ην πεδίν εθαξκνγήο κηαο ηέηνηαο ηνπηθήο πνιηηηθήο θηλήηξσλ ζα 

εμαξηεζεί απφ ηνπο δηαζέζηκνπο πφξνπο ρξεκαηνδφηεζεο θαη πξνζσπηθνχ ηνπ θάζε δήκνπ. Οη πνιηηηθέο απηέο 

πξέπεη λα ζρεδηαζηνχλ θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα είλαη ζπλεπείο θαη ζπλεθηηθνί κε ηα πθηζηάκελα θαη 

πξνγξακκαηηζκέλα, ζε εζληθφ επίπεδν, θίλεηξα ειεθηξνθίλεζεο. 

Πξνθεηκέλνπ λα ζπληνληζηεί ε εθαξκνγή ηεο ηνπηθήο πνιηηηθήο ειεθηξνθίλεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

αλάπηπμεο θαη πινπνίεζεο ηνπ .Φ.Ζ.Ο., ζπληζηάηαη λα νξηζηεί έλαο εηδηθφο «Τπεχζπλνο Ζιεθηξνθίλεζεο» ζε 

επίπεδν δήκνπ. Ο Τπεχζπλνο Ζιεθηξνθίλεζεο δχλαηαη λα ελεξγεί σο θχξην ζεκείν επαθήο θαη νξίδεηαη 

αξκφδηνο γηα φια ηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ειεθηξνθίλεζε ζηνλ αληίζηνηρν δήκν. Δπίζεο, ν Τπεχζπλνο 

Ζιεθηξνθίλεζεο δχλαηαη λα αλαιάβεη ζπληνληζηηθφ ξφιν γηα ηελ αλάπηπμε θαη πινπνίεζε ηνπ .Φ.Ζ. Ο. 

6. Φεθηαθά αξρεία κε ηα γεσρσξηθά δεδνκέλα ηνπ ΦΖΟ. 

Σα ςεθηαθά αξρεία ζα αθνξνχλ ζηελ πξφηαζε ρσξνζέηεζεο φπνπ ζα απεηθνλίδνληαη ηα ζεκεία 

επαλαθφξηηζεο θαη ησλ ζέζεσλ ζηάζκεπζεο Ζ/Ο , κε ην ζχλνιν ησλ απαξαίηεησλ ζεκαηηθψλ ηδηνηήησλ ηνπο 

(γηα παξάδεηγκα ζε φηη αθνξά ζηα ζεκεία επαλαθφξηηζεο: εάλ πξφθεηηαη γηα ζεκείν επαλαθφξηηζεο θαλνληθήο 

ή πςειήο ηζρχνο Ζ/Ο, αξηζκφο ξεπκαηνδνηψλ θιπ). Σα ζηνηρεία απηά πξννξίδνληαη λα ηξνθνδνηήζνπλ βάζεηο 

δεδνκέλσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Μ.Τ.ΦΑΖ. ηνπ Ν. 4710/2020 θαη δηαδηθηπαθέο πιαηθφξκεο 

πιεξνθφξεζεο γηα ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο δηεξρφκελνπο απφ ηα φξηα ηνπ Γήκνπ. 

 

Α.6 ΠΡΟΘΔΜΗΑ ΟΛΟΚΛΖΡΧΖ ΠΑΡΑΓΟΣΔΧΝ 

Σα παξαδνηέα ηνπ ΦΖΟ , ε πξνζεζκία νινθιήξσζήο ησλ θαη ε παξαιαβή ηνπο, ζπλνςίδνληαη ζηνλ 

παξαθάησ Πίλαθα: 

 

 Μήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο 
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Α/Α 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Π1α            

Π1β            

Παξαιαβή Π1α θαη 

π1Β 

           

Π2            

Παξαιαβή Π2            

Π3            

Παξαιαβή Π3            

 

Άξα ν θαζαξφο ζπλνιηθφο ρξφλνο ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη ζε νρηώ (8) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο. 

Ο έιεγρνο θαη ε παξαιαβή ησλ παξαδνηέσλ απφ ηελ επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο, δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαζαξφ ρξφλν εθπφλεζεο ησλ ζηαδίσλ ηεο ππεξεζίαο θαη νξίδεηαη, απφ ηελ ππνβνιή 

ηνπ θάζε παξαδνηένπ, ζε έλα κήλα. Γελ πξνζκεηξνχληαη ζηνλ πξαγκαηηθφ ρξφλν νινθιήξσζεο ηεο 

ππεξεζίαο νη θαζπζηεξήζεηο πνπ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Κπξίνπ ηνπ Έξγνπ. 

Παξαηάζεηο ζηε ζπλνιηθή πξνζεζκία δίλνληαη κφλν αλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 206, ηνπ Ν. 

4412/2016. 

Α.7  ΣΡΟΠΟ ΑΜΟΗΒΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Ζ ακνηβή ζα γίλεηαη ηκεκαηηθά αλάινγα κε ηελ ππνβνιή ησλ παξαδνηέσλ θαη ηελ παξαιαβή ηνπο απφ ηελ 

επηηξνπή παξαιαβήο (κεηά ηνλ έιεγρν ηνπο θαη ηελ ελζσκάησζε ησλ φπνησλ δηνξζψζεσλ) φπσο παξαθάησ: 

-Με ηελ παξαιαβή ηνπ παξαδνηένπ Π1α πνζφ ίζν κε ην 20% ηεο ζχκβαζεο. 

-Με ηελ παξαιαβή ηνπ παξαδνηένπ Π1Β πνζφ ίζν κε ην 20% ηεο ζχκβαζεο. 

-Με ηελ παξαιαβή ηνπ παξαδνηένπ Π2 πνζφ ίζν κε ην 25% ηεο ζχκβαζεο. 

-Με ηελ παξαιαβή ηνπ παξαδνηένπ Π3 πνζφ ίζν κε ην 35% ηεο ζχκβαζεο. 

Α.8 ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΚΑΝΟΝΗΜΟΤ (ΔΔ) 2016/679 (GDPR) 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα δηαζθαιίδεη φηη φιεο νη δξάζεηο πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζα είλαη 

απνιχησο ζπκβαηέο κε ην Γεληθφ Καλνληζκφ Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ. Δηδηθφηεξα έλα ν αλάδνρνο πξνβεί ζε 

επεμεξγαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ ζα αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε ιήςεο ησ 

θαηάιιεισλ ηερληθψλ θαη νξγαλσηηθψλ κέηξσλ γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ, ηεο 

αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπο απφ ηπραία ή αζέκηηε θαηαζηξνθή, 

απψιεηα, αιινίσζε, απαγνξεπκέλε δηάδνζε ή πξφζβαζε θαη θάζε άιιεο κνξθήο αζέκηηε επεμεξγαζία. 
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Δπηπιένλ ν αλάδνρνο δε ζα απαιιάζζεηαη απφ ηηο άκεζεο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηνλ ΓΚΠΓ 

φπσο θαη θάζε άιιε εθαξκνζηέα λνκνζεζία γηα ηελ 

πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ θαη ζε πεξίπησζε παξαβίαζεο ηνπο ζα ππφθεηηαη ζε δηνηθεηηθφ 

πξφζηηκν, απνδεκίσζε ή άιιεο πνηλέο παξακέλνληαο άκεζα ππεχζπλνο γηα ηε 

ζπκκφξθσζή ηνπ κε ηελ ελ ιφγσ λνκνζεζία. 

 

Β. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Ζ εθπφλεζε ηνπ ΦΖΟ ρξεκαηνδνηείηαη απφ πφξνπο ηνπ Πξάζηλνπ Σακείνπ ηνπ Τπνπξγείνπ Πεξηβάιινληνο 

& Δλέξγεηαο ζχκθσλα κε ηελ ππ΄αξηζκ. αξ. πξση. 227.3/2021 (ΑΓΑ ΦΕ2146Φ844-0ΘΘ) απφθαζε πεξί 

θαζνξηζκνχ ηνπ Γήκνπ ηληηθήο σο πξνζσξηλνχ δηθαηνχρνπ ηνπ ρξεκαηνδνηηθνχ πξνγξάκκαηνο ηνπ άμνλα 

πξνηεξαηφηεηαο 2: ρέδηα Φφξηηζεο Ζιεθηξηθψλ Ορεκάησλ (.Φ.Ζ.Ο.) έσο ηνπ πνζνχ ησλ 39.680, 00€ (κε 

ΦΠΑ). 

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο ακνηβήο ηνπ αλαδφρνπ γηα ηελ εθπφλεζε ηνπ ΦΖΟ πξνζδηνξίδεηαη αλαινγηθά κε ηνλ 

πιεζπζκφ ηνπ Γήκνπ ηληηθήο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο ΤΠΔΝ/ΓΜΔΑΑΠ/93764/396/30-09-2020 

απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ θαη ηνπ Τθππνπξγνχ Πεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο (ΦΔΚ Β’ 4380/5.10.2020) 

«Σερληθέο Οδεγίεο γηα ηα ρέδηα Φφξηηζεο Ζιεθηξηθψλ Ορεκάησλ .Φ.Ζ.Ο.», σο εμήο: 
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Δθαξκφδεηαη ν καζεκαηηθφο ηχπνο Α=20.000€ + Κ* 40.000€ φπνπ Α είλαη ε κέγηζηε ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ, 

ελψ ν ζπληειεζηήο θ θαζνξίδεηαη πιεζπζκηαθά βάζεη ηνπ πίλαθα 1: 

Πίλαθαο 1 

Πιεζπζκφο Σηκή Κ  

Απφ 2.000 - 10.000  0.1 

Από 10.001 - 30.000 0.3 

Απφ 30.001 - 50.000 0.5 

Απφ 50.001 - 100.000 0.7 

>100.000 1 

 

Άξα Α=20.000+0,3*40.000 = 32.000€ (πξν ΦΠΑ) 

 

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ € 

ΔΚΠΟΝΖΖ ΥΔΓΗΟΤ ΦΟΡΣΗΖ ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ 

ΟΥΖΜΑΣΧΝ ( .Φ.Ζ.Ο.) ΣΟΝ ΓΖΜΟ ΗΝΣΗΚΖ 

 

32.000,00 

Φ.Π.Α. 24% 7.680,00 

ΤΝΟΛΟ 39.680,00 

 

Γηα ηελ θάιπςε ηεο παξαπάλσ δαπάλεο ππάξρεη πίζησζε ζηνλ Π/Τ ηνπ 2022 κε ηίηιν :  

 «Ακνηβή γηα ηελ Δθπφλεζε ρεδίνπ Φφξηηζεο Ζιεθηξηθψλ Ορεκάησλ (ΦΖΟ)» θαη θσδηθφ            Κ.Α : 30.6142.01  
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙ –  Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (προςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι) 

 

ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

«Παξνρή ππεξεζηώλ Σερληθνύ πκβνύινπ γηα ηελ Δθπόλεζε ρεδίνπ Φόξηηζεο Ζιεθηξηθώλ 

Ορεκάησλ (.Φ.Ζ.Ο.) ηνπ Γήκνπ ηληηθήο». 

 

Άξζξν 1 ΔΗΑΓΧΓΖ 

 

1.1 Οξηζκνί, πληνκνγξαθίεο θαη Αξρηθά (όπσο εκθαλίδνληαη ζηηο παξελζέζεηο) 

 

Αλαζέηνπζα αξρή ζηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ν Γήκνο ηληηθήο. 

Αλάδνρνο:Σν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή θνηλνπξαμία ή ζχκπξαμε πνπ ζπλάπηεη κε ηνλ 

εξγνδφηε ζχκβαζε ηεο παξαγξάθνπ 1.42 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν.4412/2016 

Οηθνλνκηθφ Αληηθείκελν ηεο χκβαζεο ή αμία ηεο χκβαζεο: Ζ πξνβιεπφκελε απφ ηε χκβαζε 

Ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ. 

χκβαζε: Σν ζχλνιν ησλ φξσλ πνπ πξνζδηνξίδνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ 

αληηζπκβαιινκέλσλ, δειαδή ηνπ Δξγνδφηε θαη ηνπ αλαδφρνπ, θαη πεξηιακβάλνληαη ζηα ηεχρε ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ζηελ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο θαη ην ζρεηηθφ ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ πνπ 

ζα ππνγξαθεί κεηαμχ ησλ δχν ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ. 

πκβαηηθά Σεχρε: Σν ηδησηηθφ  ζπκθσλεηηθφ  πνπ  ζα  ππνγξαθεί  κεηαμχ ηνπ Δξγνδφηε θαη ηνπ 

αλαδφρνπ  καδί  κε  ηα  ηεχρε  ηα  νπνία  ην ζπλνδεχνπλ θαη ην ζπκπιεξψλνπλ. 
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1.2 πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ (Τ) 

 

Ζ παξνχζα .Τ. πξνζδηνξίδεη ην γεληθφ  πιαίζην  θαη  ηνπο  εηδηθνχο  φξνπο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ. Σν αληηθείκελν θαη ηα ηερληθά  ραξαθηεξηζηηθά  ηεο  ζχκβαζεο 

πεξηιακβάλνληαη ζην ηεχρνο «Πξνδηαγξαθέο ζχληαμεο ηεο εξγαζίαο». 

 

Άξζξν 2 ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

 

2.1 Σόπνο θαη ρξόλνο 

 

2.1.1 Σφπνο εξγαζίαο ηνπ αλαδφρνπ είλαη είηε ην γξαθείν ηνπ, είηε θαη ε πεξηνρή ηνπ 

έξγνπ εθφζνλ ηνχην απαηηείηαη. 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη, χζηεξα απφ έγθαηξε πξφζθιεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ εξγνδφηε 

(Πξνηζη/λεο Αξρήο, Γ.Τ. θαη επηβιεπφλησλ) λα ζπκκεηέρεη ζε ζπζθέςεηο, λα παξέρεη γξαπηέο ή 

πξνθνξηθέο πιεξνθνξίεο ή ζπκβνπιέο ζηηο ππεξεζίεο απηέο, θαη γεληθά λα παξέρεη θάζε ζρεηηθή 

ππνζηήξημε πνπ θξίλεη ρξήζηκε ν εξγνδφηεο. 

 

2.1.2 Μαδί κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο ηεο Πξντζηακέλεο Αξρήο γηα ηελ έγθξηζε 

ηεο αλάζεζεο πξνο ηνλ αλάδνρν, θαιείηαη απηφο λα ππνγξάςεη ην ηδησηηθφ 

ζπκθσλεηηθφ κέζα ζε 

10 εκέξεο. Σν ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζα ππνγξάςεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ εξγνδφηε ν Γήκαξρνο 

Γήκνπ ηληηθήο. 

 

2.1.3 πκβαηηθφο ρξφλνο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο είλαη ε ζπλνιηθή πξνζεζκία γηα ηελ 

πεξαίσζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο φπσο απηφο πξνζδηνξίδεηαη ζηα Σεχρε 

Γεκνπξάηεζεο. 

 

2.2 Δθπξόζσπνη ηνπ αλαδόρνπ 

 

2.2.1 Σν ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ  ζα  ππνγξαθεί,  απφ  πιεπξάο αλαδφρνπ, απφ ηνλ ήδε 

εμνπζηνδνηεκέλν θαηά ην ζηάδην ηεο αλάζεζεο εθπξφζσπν ηνπ αλαδφρνπ,  ν  νπνίνο  

κνλνγξάθεη επίζεο θαη θάζε θχιιν ησλ πκβαηηθψλ Σεπρψλ. 

 

2.3 Δπίβιεςε ηεο ύκβαζεο 

 

Ο Δξγνδφηεο  ζα νξίζεη θαη ζα γλσζηνπνηήζεη ζρεηηθά ζηνλ  αλάδνρν  ηα πξφζσπα πνπ ζα επηβιέςνπλ 
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ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο. 

 

Άξζξν 3 ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη επαξθέο θαη θαηάιιειν πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

ππεξεζηψλ πνπ ηνπ αλαηίζεληαη, ζχκθσλα θαη κε ηηο δεζκεχζεηο πνπ αλέιαβε κε ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ. Ζ εκπεηξία θαη ελ γέλεη ηα πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ ηεινχλ ππφ ηελ ξεηή ή 

θαη ζησπεξή έγθξηζε ηνπ εξγνδφηε. Σεθκαίξεηαη φηη ε Γ.Τ. απνδέρεηαη ηα πξφζσπα απηά, εθφζνλ 

δελ αληηιέγεη γξαπηά. 

 

 

Άξζξν 4 ΑΜΟΗΒΖ – ΚΡΑΣΖΔΗ 

 

πκβαηηθή ακνηβή ηνπ αλαδφρνπ είλαη ην πνζφ ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο, πνπ δελ κπνξεί 

λα ππεξβαίλεη ην χςνο ηεο πξνεθηηκψκελεο ακνηβήο. Ζ ακνηβή απηή δελ κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί.Ζ 

πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα γίλεη εθάπαμ κε ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο. 

 

4.1 Ζ πιεξσκή ηεο αμίαο ηεο ππφ αλάζεζε ππεξεζίαο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

λνκίκσλ παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο ηζρχνπζεο 

δηαηάμεηο θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο 

αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

4.2 ην αλσηέξσ πνζφ ηεο ζπλνιηθήο ακνηβήο πεξηιακβάλνληαη νη ακνηβέο θαη νη δαπάλεο γηα 

ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο Δηαηξείαο θαη ελδεηθηηθά: 

α.Ζ ακνηβή ηεο Δηαηξείαο. 

β. Σα ιεηηνπξγηθά ηεο έμνδα. 

γ.Σα έμνδα δηακνλήο θαη κεηαθίλεζεο ησλ ζηειερψλ ηεο. 

δ.Κάζε δαπάλε ή ακνηβή πνπ ζρεηίδεηαη άκεζα ή έκκεζα κε ην έξγν ηεο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη ησλ ακνηβψλ ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ ζα 

απαζρνιεζεί ζηε ιήςε ζηνηρείσλ θαη ζηε ζχληαμε ησλ απαηηνχκελσλ ηεπρψλ, θαζψο θαη ησλ γεληθψλ 

ηνπ εμφδσλ. 

ε. Κάζε άιινπ είδνπο δαπάλε πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ πινπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εξγαζίαο, 

φπσο απηφ πεξηγξάθεηαη ζηα άξζξα ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο. 

4.3 Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη παξαιεθζεί ε εξγαζία, ν δήκνο ηληηθήο  ππνρξενχηαη ζε 

εμφθιεζε ηνπ παξαζηαηηθνχ ηνπ αληηζπκβαιινκέλνπ, ην αξγφηεξν εληφο κελφο απφ ηελ 

έθδνζή ηνπ. 

4.4 Με ην παξφλ ζπκθσλείηαη ξεηά φηη  ε  Δηαηξεία  νπδεκία  άιιε απαίηεζε έρεη πέξαλ ηνπ 

αλσηέξσ πνζνχ ηεο ακνηβήο ηεο, θαη φηη ν Γήκνο ηληηθήο  δελ ζα θάλεη δεθηή νηαδήπνηε 

αλαζεψξεζε ηεο ακνηβήο ιφγσ αχμεζεο ή γηα νπνηνδήπνηε άιιν ιφγν γεληθά. 
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Άξζξν 5 ΔΓΓΤΖΔΗ 

 

5.1   Πξνο εμαζθάιηζε ηνπ εξγνδφηε, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο 

δελ ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη, θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, εγγπεηηθή επηζηνιή  θαιήο 

εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ. 

 

Άξζξν 6 ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ 

 

6.1 Αλ ν αλάδνρνο, κε ππαηηηφηεηά ηνπ, δελ ηεξεί ηηο ζπκβαηηθέο πξνζεζκίεο πεξαίσζεο ησλ 

εξγαζηψλ ηεο ζχκβαζεο, βαξχλεηαη κε πνηληθέο ξήηξεο, σο αθνινχζσο: 

I. Γηα ππέξβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο κέρξη ηνπ 20% απηήο, πνηληθή ξήηξα 

αλά εκέξα θαζπζηέξεζεο ίζε  κε  15% ηεο κέζεο εκεξήζηαο ακνηβήο ζχκθσλα κε 

ηελ παξ.2 ηνπ Ν.4412/2016. 

II. Γηα ππέξβαζε ηεο εγθεθξηκέλεο πξνζεζκίαο πέξαλ ηνπ 20%, πνηληθή ξήηξα αλά 

εκέξα ππέξβαζεο ίζε κε 20% ηεο κέζεο εκεξήζηαο ακνηβήο ππνινγηδφκελεο σο 

αλσηέξσ. Οη πνηληθέο ξήηξεο  πνπ  επηβάιινληαη  γηα  ππέξβαζε  ηεο εγθεθξηκέλεο  

πξνζεζκίαο  δελ  επηηξέπεηαη  λα  ππεξβνχλ  ζπλνιηθά ην 6% ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο 

ρσξίο ΦΠΑ. 

6.2 Οη πνηληθέο ξήηξεο επηβάιινληαη κε απφθαζε ηεο Γηεπζχλνπζαο Τπεξεζίαο θαη 

θνηλνπνηνχληαη ζην  αλάδνρν.  Δηζπξάηηνληαη  κέζσ ηεο πηζηνπνίεζεο πνπ εθδίδεηαη 

ακέζσο κεηά ηελ επηβνιή ηνπο, ή ζε πεξίπησζε ππνβνιήο έλζηαζεο, κέζσ ηεο 

πηζηνπνίεζεο πνπ εθδίδεηαη ακέζσο κεηά ηελ απφξξηςε ηεο έλζηαζεο απφ ηελ Πξντζηακέλε 

αξρή. 

 

Άξζξν 7     ΔΤΘΤΝΖ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

Ο Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ιάζε ή ειιείςεηο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 188 ηνπ Ν.4412/2016. Οη αμηψζεηο ηνπ εξγνδφηνπ θαηά ηνπ αλαδφρνπ, ιφγσ πιεκκεινχο 

εθπιήξσζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ  θαηά  ηελ  εθηέιεζε  ηεο  χκβαζεο,  παξαγξάθνληαη κεηά ηελ  

πάξνδν  δηεηίαο  απφ  ηελ  παξαιαβή  ηνπ  αληηθεηκέλνπ  ή  ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο 

ζχκβαζεο. 

 

Άξζξν 8 ΓΔΝΗΚΑ ΚΑΘΖΚΟΝΣΑ, ΔΤΘΤΝΔ, ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

 

8.1 Γεληθέο ππνρξεώζεηο θαη επζύλεο ηνπ Αλαδόρνπ 

 

8.1.1 Ο Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, φπσο απηέο 

πξνζδηνξίδνληαη ζην ηεχρνο “Πξνδηαγξαθέο ζχληαμεο ηεο εξγαζίαο” θαη ηηο επζχλεο 
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πνπ απνξξένπλ  απφ ηε χκβαζε, κε επηδεμηφηεηα, επηκέιεηα θαη επαγγεικαηηθή 

θξίζε. 

8.1.2 Αλ ν αλάδνρνο θιεζεί απφ ηνλ εξγνδφηε  λα  παξέκβεη  ζε ππφζεζε κεηαμχ απηνχ (ηνπ  

εξγνδφηε)  θαη  ηξίηνπ, ππνρξεψλεηαη λα ελεξγήζεη ζχκθσλα κε ηε χκβαζε. Δάλ 

απφ ηε ζχκβαζε δελ ζπλάγεηαη ν ηξφπνο δξάζεο ηνπ, απεπζχλεηαη ζηνλ εξγνδφηε 

δεηψληαο ζρεηηθέο νδεγίεο. 

8.1.3 Με ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα επηζηξέςεη ζηνλ Δξγνδφηε φια 

ηα έγγξαθα ή  ζηνηρεία,  πνπ έιαβε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 

ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη φ,ηη άιιν αλήθεη ζ΄ απηφλ. 

8.1.4 Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνεηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ εξγνδφηε γηα πεξηπηψζεηο 

ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη δελ επηηξέπεηαη λα εξγάδεηαη παξάιιεια ζε 

εξγαζίεο κε ηηο νπνίεο πξνθχπηεη ηέηνηα ζχγθξνπζε. 

 

8.2 Αλάιεςε επζύλεο από ηνλ Αλάδνρν 

 

Ο αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα αλαιακβάλεη ηηο λφκηκεο επζχλεο ηνπ, απαιιάζζνληαο αληίζηνηρα ηνλ 

εξγνδφηε θαη ηνπο  ππαιιήινπο  ηνπ θαη λα ηνλ πξνθπιάζζεη απφ παληνεηδείο  δεκηέο,  εμ  αηηίαο 

αηπρεκάησλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζην  πξνζσπηθφ  ηνπ,  εθηφο  αλ πξνθχπηεη ζνβαξή παξάιεηςε ή 

εζθεκκέλε ελέξγεηα ηνπ εξγνδφηε. 

Δθρώξεζε Γηθαησκάησλ ή Τπνρξεώζεσλ 

 

Δπηηξέπεηαη ζηνλ αλάδνρν λα εθρσξήζεη ζε ηξίηνπο  κέξνο  ή  ην ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ θαη ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε. 

 

8.5 Δκπηζηεπηηθόηεηα 

 

Καζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο, ν αλάδνρνο 

(θαη νη πξνζηεζέληεο ηνπ) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα κε γλσζηνπνηήζεη ζε ηξίηνπο 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο ηχπνπ), ρσξίο ηελ 

πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ εξγνδφηε, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ 

ηνπο. 

 

8.6 Κπξηόηεηα ρεδίσλ θαη Δγγξάθσλ 

 

8.6 1  Όια ηα έγγξαθα (ζρέδηα, κειέηεο, ζηνηρεία θ.ν.θ.) πνπ ζα ζπληαρζνχλ απφ ηνλ 

αλάδνρν (θαη ηνπο πξνζηεζέληεο ηνπ) ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηεο χκβαζεο, ζα αλήθνπλ ζηελ 

ηδηνθηεζία ηνπ εξγνδφηε, ζα είλαη πάληνηε ζηε δηάζεζε ησλ λνκίκσλ εθπξνζψπσλ ηνπ 
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θαηά ηε  δηάξθεηα  ηζρχνο  ηεο  ζχκβαζεο  θαη  ζα  παξαδνζνχλ ζηνλ εξγνδφηε ζηνλ ρξφλν 

πνπ πξνβιέπεηαη ζην Νφκν θαη ζηε ζχκβαζε ή αιιηψο  θαηά  ηελ  θαζ’  νηνλδήπνηε  ηξφπν  

ιήμε  ή  ιχζε ηεο χκβαζεο. 

8.6.2 Αλ είλαη ππνρξέσζε ηνπ αλαδφρνπ λα παξαδψζεη αξρεία  κε ζηνηρεία ζε ειεθηξνληθή κνξθή, 

ππνρξενχηαη λα ηα ζπλνδεχζεη κε έγγξαθε ηεθκεξίσζή ηνπο θαη κε νδεγίεο γηα ηελ αλάθηεζε / 

δηαρείξηζή ηνπο. 

 

8.7 Σεθκεξίσζε ζηνηρείσλ από Ζιεθηξνληθό Τπνινγηζηή 

 

Οη θάζε είδνπο ππνινγηζκνί ή ηα νπνηαδήπνηε ζηνηρεία, πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ επεμεξγαζία ζε 

Ζιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή, απφ ηνλ Αλάδνρν (ή ηνπο πξνζηεζέληεο ηνπ) ή απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ 

εξγνδφηε κε ηελ βνήζεηα / θαζνδήγεζε ηνπ αλαδφρνπ, ζα ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ 

αλαιπηηθφ ππφκλεκα, πνπ ζα πεξηιακβάλεη: 

 

 ηελ νλνκαζία ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ζπληάθηε 

θαη ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ, θαη 

 ζε πεξίπησζε ππνινγηζκψλ, ηελ πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ, ησλ παξαδνρψλ 

ππνινγηζκνχ, ηνπ ηξφπνπ ζπκπιήξσζεο ησλ δεδνκέλσλ, έηζη ψζηε νη αληίζηνηρνη 

ππνινγηζκνί λα κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ κε άιιεο θιαζζηθέο κεζφδνπο ή κε άιια 

πξνγξάκκαηα. 

 

8.9.1 Φνξνινγηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ Ο αλάδνρνο (θαη ζε πεξίπησζε 

ζχκπξαμεο φια ηα κέιε ηεο) ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη ηηο θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ελδεηθηηθά: 

 ηελ ππνρξέσζε εγγξαθήο ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία (ΓΟΤ) θαη 

ππνβνιήο ησλ αλαγθαίσλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, Φ.Π.Α., θιπ., 

 ηελ ηήξεζε βηβιίσλ ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία, 

 ηελ πιεξσκή θφξνπ εηζνδήκαηνο ή άιισλ θφξσλ ή ηειψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

ηνπ. 

8.9.2. Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δηπιή θνξνινγία ηνπ εηζνδήκαηνο ηπρφλ αιινδαπψλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, απηφο αλαιακβάλεη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ Δξγνδφηε φια ηα ζρεηηθά 

δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα, πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ειιεληθέο Γεκφζηεο Τπεξεζίεο. 

 

8.9 Αζθαιηζηηθέο ππνρξεώζεηο ηνπ Αλαδόρνπ γηα ην Πξνζσπηθό ηνπ 

Ο αλάδνρνο (θαη ηα κέιε ηνπ  ζε  πεξίπησζε  ζχκπξαμεο) ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη ηηο  

ππνρξεψζεηο  ηνπ  πνπ  απνξξένπλ απφ ηελ θείκελε γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε λνκνζεζία (ζε ΗΚΑ, 

ΣΜΔΓΔ θιπ), γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ, πνπ ζα απαζρνιήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 
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8.10 Γεκνζηνπνίεζε - Αλαθνηλώζεηο ζηνλ Σύπν 

 

Ο Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ 

εξγνδφηε, άκεζα ή έκκεζα, ζε  δεκφζηεο ή δηα ηνπ Σχπνπ αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά κε ηε ζχκβαζε ή 

ηνλ εξγνδφηε. 

8.11 Αιιεινγξαθία ηνπ πκβνύινπ κε ηνλ Δξγνδόηε 

 

Σα έγγξαθα πνπ ζα αληαιιάζζνληαη κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ Δξγνδφηε ζα πξέπεη λα 

απνζηέιινληαη θαη’ αξρήλ κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν (email), ηα δε πξσηφηππα απηψλ λα 

απνζηέιινληαη κε ζπζηεκέλν ηαρπδξνκείν  ή  κε  courier  θαη  λα  είλαη  ζπληεηαγκέλα ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. 
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Άξζξν 9       ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΔΡΓΟΓΟΣΖ 

 

9.1 Παξνρή πθηζηακέλσλ ζηνηρείσλ 

 

Ο Δξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν,  ρσξίο επηβάξπλζε, φιεο  ηηο  πιεξνθνξίεο  πνπ  

αθνξνχλ  ηε  χκβαζε, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκεο θαη δελ  έρεη  θψιπκα  λα  ηηο  παξαδψζεη. Δληφο κελφο 

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο  ν  Δξγνδφηεο ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ Αλάδνρν γηα ηνλ θαηάινγν 

ησλ έξγσλ πνπ ζα θιεζεί λα ππνζηεξίμεη. 

 

9.2 Έγθαηξε πιεξσκή ηνπ ΑλαδόρνπΟ Δξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη έγθαηξα ην 

εξγνιαβηθφ αληάιιαγκα ζηνλ Αλάδνρν, θαηά ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο, φπσο εηδηθφηεξα 

νξίδεηαη ζηελ παξ. 4.2. 

 

Άξζξν 10   ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ 

 

Οπνηαδήπνηε δηαθνξά, κεηαμχ ηνπ Γήκνπ ηληηθήο θαη ηεο Δηαηξείαο, ζρεηηθή κε ηελ εξκελεία θαη 

εθηέιεζε ηνπ παξφληνο ζπκθσλεηηθνχ ζα θαηαβιεζεί πξνζπάζεηα θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο λα  επηιπζεί  

θαηαξρήλ θαηά θηιηθφ ή εμσδηθαζηηθφ ηξφπν.  ε αληίζεηε πεξίπησζε, αξκφδηα είλαη ηα Γηθαζηήξηα 

Αηηηθήο. 

 

Άξζξν 11 ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ – ΛΤΖ ΣΟΤ ΤΜΦΧΝΖΣΗΚΟΤ – ΓΗΑΚΟΠΖ ΣΖ 

ΤΜΒΑΖ 

 

11.1 Ο Γήκνο ηληηθήο ζα εηδνπνηεί εγγξάθσο ηελ Δηαηξεία εάλ θξίλεη φηη απηή παξαβηάδεη, 

αζεηεί, δελ εθπιεξψλεη ή δελ εθπιεξψλεη φπσο αξκφδεη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο πνπ 

απνξξένπλ απφ ην παξφλ ζπκθσλεηηθφ, αλαθέξνληαο θαη ηηο αηηίεο  πνπ ηνλ νδεγνχλ ζε 

απηφ ην ζπκπέξαζκα. Δάλ ε Δηαηξεία δελ απαληήζεη εγγξάθσο ζηελ εηδνπνίεζε απηή, 

κέζα ζε είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, 

ν δήκνο ηληηθήο δηθαηνχηαη λα ιχζεη κνλνκεξψο θαη αδεκίσο ην παξφλ ζπκθσλεηηθφ, λα 

δεηήζεη ηελ απνθαηάζηαζε θάζε ζρεηηθήο δεκίαο ηελ νπνία πθίζηαηαη θαη λα αμηψζεη 

εληφθσο θάζε πνζφ πνπ εηζέπξαμε ε Δηαηξεία αρξεσζηήησο. 

 

11.2 Πξνυπφζεζε γηα ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο βάζεη ηνπ παξφληνο άξζξνπ  είλαη  ε  

πξνεγνχκελε  πξνζήθνπζα   θαη   ζπκβαηηθή εθηέιεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

11.3 ε πεξίπησζε δηαθνπήο εθπφλεζεο ηεο εξγαζίαο γηα ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο δελ 

επζχλεηαη ε Δηαηξεία, ν δήκνο ηληηθήο ζα ηελ εηδνπνηεί εγγξάθσο. 
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11.4 Ζ Δηαηξεία δηαηεξεί  αθέξαην ην δηθαίσκα επί ηεο  ακνηβήο γηα ην ήδε εθηειεζζέλ κέξνο 

ηνπ έξγνπ. πγθεθξηκέλα : 

1. Ζ κελ Δηαηξεία, είλαη ππνρξεσκέλε λα παξαδψζεη ηα ζηνηρεία εθείλα ηνπ ήδε 

πξαγκαηνπνηεζέληνο έξγνπ πνπ  έρεη  εθπνλήζεη θαη ηα  νπνία  ν  δήκνο  ηληηθήο θξίλεη  

σο  ρξήζηκα  θαη απνδεθηά, 

2. Ο δεν δήκνο ηληηθήο ζπκςεθίδνληαο ηαπηφρξνλα ηα  πνζά πνπ ηπρφλ έρνπλ ήδε 

θαηαβιεζεί, ππνρξενχηαη λα θαηαβάιιεη ζηελ Δηαηξεία κέξνο ηεο ακνηβήο πνπ 

αληηζηνηρεί ζηνλ ηκήκα ηνπ έξγνπ πνπ έρεη ήδε εθπνλεζεί κέρξη ηελ σο  άλσ 

εκεξνκελία ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

 

Ζ Δηαηξεία είλαη ππνρξεσκέλε λα παξαδψζεη φια ηα ζηνηρεία πνπ έρεη ζηελ δηάζεζή ηεο ν δήκνο 

ηληηθήο θαζψο επίζεο ηα πνζά εθείλα πνπ ηπρφλ έρνπλ θαηαβιεζεί ζε απηήλ θαη ηα νπνία 

αληηζηνηρνχλ ζε έξγν ή ζε ππεξεζίεο πνπ δελ έρνπλ παξαζρεζεί, κέρξη ηελ σο άλσ εκεξνκελία ηεο 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ηνπ ν δήκνπ ηληηθήο  

 

.Άξζξν 12 ΗΥΤΟΤΑ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΚΑΗ ΓΛΧΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

 

12.1 Ννκνζεζία 

 

Ζ χκβαζε δηέπεηαη απνθιεηζηηθά απφ ην Διιεληθφ Γίθαην φπσο αλαιπηηθά πξνζδηνξίδεηαη ζηελ 

Πξνθήξπμε θαη ην Σεχρνο Σερληθψλ Γεδνκέλσλ. 

 

12.2 Γιώζζα επηθνηλσλίαο 

 

12.2.1 Ζ χκβαζε ζα ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

12.2.2 Όιεο νη επηθνηλσλίεο (πξνθνξηθέο θαη γξαπηέο) κεηαμχ ηνπ Αλαδφρνπ θαη ηνπ 

Δξγνδφηε ή άιισλ ειιεληθψλ αξρψλ ή θνξέσλ ζα γίλνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Οπνπδήπνηε θαη νπνηεδήπνηε θαηά ηε  δηάξθεηα  ηζρχνο  ηεο  χκβαζεο απαηηεζεί 

εξκελεία ή κεηάθξαζε απφ ή /  θαη  πξνο  ηα ειιεληθά, απηέο ζα εμαζθαιίδνληαη απφ 

ηνλ Αλάδνρν θαη κε θφζηνο πνπ ζα βαξχλεη ηνλ ίδην. 

12.2.3 ε θάζε πεξίπησζε ακθηζβεηήζεσλ ή δηαθνξψλ, ην ειιεληθφ θείκελν θαηηζρχεη ησλ 

εγγξάθσλ ζε αιινδαπή γιψζζα. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ (Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι)- *ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΟ+ 

Σν πεξηερφκελν ηνπ ΔΔΔ, ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ XML θαη PDF, ειεθηξνληθά 
ππνγεγξακκέλν, αλαξηάηαη μερσξηζηά σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο 
δηαθήξπμεο, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, γηα ηελ 
δηεπθφιπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμνπλ ηε ζρεηηθή απάληεζε 
ηνπο. 

Σν ΔΔΔ κπνξεί λα ππνγξάθεηαη εληφο ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο θαηά ην νπνίν 
κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη πξνζθνξέο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 79 ηνπ λ. 4412/2016, 
φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη. 
  

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV – Σχζδιο Σφμβαςθσ)  

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 

 

γηα ηελ ππεξεζία «Παξνρή ππεξεζηώλ Σερληθνύ πκβνύινπ γηα ηελ Δθπόλεζε ρεδίνπ 

Φόξηηζεο Ζιεθηξηθώλ Ορεκάησλ (ΦΖΟ) ηνπ Γήκνπ ηληηθήο» 

Αξ.πξση: ΥΥΥΥ 

ην ηδεξφθαζηξν ζήκεξα ηελ ΥΥ/ΥΥ/2022 εκέξα ΥΥΥΥΥ ζην ………………………., κεηαμχ ησλ 

ζπκβαιιφκελσλ: 

α) αθ’ ελόο κελ ηνπ …………. κε ηελ επσλπκία ……………., πξψηνο ζπκβαιιφκελνο, ην νπνίν 

εδξεχεη ζην ηδεξφθαζηξν, ζηελ νδφ Β ε λ η δ έ ι ν π  3 4 , Σ.Κ. ……………. κε ΑΦΜ: …………….,  

Γ.Ο.Τ.: 

…………….. θαη εθπξνζσπείηαη γηα ηελ ππνγξαθή ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο (Πξάμε

 ............................................................................................................................................................................... 

»), 

απφ ηνλ .................................. , θαινχκελνπ εθεμήο γηα ιφγνπο ζπληνκίαο «O Δξγνδόηεο», 

β) αθεηέξνπ δε ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα ……………………., δεχηεξνο ζπκβαιιφκελνο, ν νπνίνο 

εθπξνζσπείηαη λφκηκα απφ ηνλ …………………. κε ΑΓΣ …………… θαη εδξεχεη ζηελ νδφ ................................ , 

ΣΚ ………………, ΑΦΜ ………………, ΓΟΤ ………………. ηειέθσλν …………….., θαη 

ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν ............................. , θαινχκελνο εθεμήο γηα ιφγνπο ζπληνκίαο «Ο 

Αλάδνρνο», 

 

θαη αθνχ έιαβαλ ππφςε: 

1. Σελ …………………….. Απφθαζε ………………….. (πλεδξία ………………, ΑΓΑ: ……………) πεξί 

έγθξηζεο πξνθήξπμεο ηεο ππεξεζίαο, «Παξνρή ππεξεζηψλ Σερληθνχ πκβνχινπ γηα ηελ Δθπφλεζε 

ρεδίνπ Φφξηηζεο Ζιεθηξηθψλ Ορεκάησλ (ΦΖΟ) ηνπ Γήκνπ ηληηθήο », κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ 

άξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16 θαη θξηηήξην αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο - ηηκήο, 

2. Σν ζπλνιηθφ πξνυπνινγηζκφ ηεο ππεξεζίαο πνπ αλέξρεηαη ζε 39.680,00€ 

(ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ) ή πξνυπνινγηζκφο ρσξίο Φ.Π.Α 32.000,00€. 

3. Σε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ππεξεζίαο απφ ην Πξάζηλν Σακείν. Ζ δαπάλε γηα ηελ ελ ιφγσ 

ζχκβαζε βαξχλεη ηελ Κ.Α : 30.6142.01. «Ακνηβή γηα ηελ Δθπφλεζε ρεδίνπ Φφξηηζεο 

Ζιεθηξηθψλ Ορεκάησλ (ΦΖΟ)» ζρεηηθή πίζησζε πξνυπνινγηζκνχ ηνπ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2022 ηνπ Γήκνπ ηληηθήο . 

4. Σν δηαγσληζκφ πνπ δηελεξγήζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ ηεχρνπο Γηαθήξπμεο κε αξ. 

πξση. …………../……….. (ΑΓΑΜ: ……………..) θαη αχμσλ αξηζκφ ζπζηήκαηνο 

ΔΖΓΖ 
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Άξζξν 1: ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Άξζξν 2: ΔΚΣΔΛΔΖ ΤΜΒΑΖ – ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ - ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

……………… 

5. Σελ κε   κνλαδηθφ   α/α   Δ..Ζ.ΓΖ.   ………………   πξνζθνξά   ηνπ   νηθνλνκηθνχ   

θνξέα 

……………………….., κε ζπκβαηηθφ αληηθείκελν ζπλνιηθνχ πνζνχ …………………€ (………………… 

επξψ) ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. θαη ………………… € (……………………. επξψ) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

Φ.Π.Α. (24%), ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο χκβαζεο. 

 

6. Σελ ππ’ αξηζ. …………………… Απφθαζε ηεο ………………….. (πλεδξία ............. κε 

ΑΓΑ: 

…………….), πνπ αθνξά ηελ « ............................................... » 

7. Σελ απφ ……………… ζχκθσλε γλψκε ηνπ …………………………… 

ζπκθσλήζεθαλ θαη έγηλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα εμήο: 

 

 

1.1 Με ηελ παξνχζα ν Γήκνο ηληηθήο  αλαζέηεη ζηνλ «αλάδνρν» θαη απηφο αλαιακβάλεη ηελ 

πινπνίεζε ηεο ππεξεζίαο «Παξνρή ππεξεζηώλ Σερληθνύ πκβνύινπ γηα ηελ Δθπόλεζε 

ρεδίνπ Φόξηηζεο Ζιεθηξηθώλ Ορεκάησλ (ΦΖΟ) ηνπ Γήκνπ ηληηθήο », ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο ηεο κε αξ. πξση. – Σερληθήο Τπεξεζίαο ……………………. Γηαθήξπμεο θαη φπσο 

πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε (Παξάξηεκα Η) θαη ηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ηνπ 

«Αλαδφρνπ», ηα νπνία απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

1.2 Σν ζπκβαηηθφ αληηθείκελν είλαη ζπλνιηθνχ πνζνχ ζαξάληα ελλέα ρηιηάδσλ θαη εμαθνζίσλ επξψ 

32.000,00 €) ρσξίο Φ.Π.Α. (ή 39.680,00€ κε Φ.Π.Α.). 

 

 

Α. ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ 

Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 

α) Παξαδφζεθε νιφθιεξε ε ζπκβαηηθή πνζφηεηα 

β) Παξαιήθζεθε νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ε πνζφηεηα πνπ παξαδφζεθε 

γ) Έγηλε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ ηπρφλ θπξψζεηο ή 

εθπηψζεηο 

δ) Δθπιεξψζεθαλ νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε θαη 

απνδεζκεχζεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε. 

ΑΔΑ: 9Π9ΓΩ1Υ-ΙΡΧ



 

89 

 

 

Άξζξν 3: ΣΗΜΔ – ΚΡΑΣΖΔΗ - ΠΛΖΡΧΜΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

Β. ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ - ΠΑΡΑΛΑΒΖ 

 

1. Ο αλάδνρνο ζα παξαδψζεη ηελ ππεξεζία εληφο 8 (ΟΥΣΏ) κελψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο 

ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο, ξήηξεο θαη πξνυπνζέζεηο ηεο κε αξ. πξση. – Σερληθήο 

Τπεξεζίαο 

…………………… Γηαθήξπμεο. Οη πξνδηαγξαθέο ηεο ππεξεζίαο ζα είλαη πάληα ζχκθσλα κε ηελ 

πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ε νπνία θξίζεθε θαη ε πιένλ 

ζπκθέξνπζα γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

2. Ζ κεηαθνξά θαη ε παξάδνζε φισλ ησλ εηδψλ ζα γίλεηαη κε ηε θξνληίδα θαη ηελ επζχλε ηνπ 

Αλαδφρνπ. Σα έμνδα κεηαθνξάο βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά θαη κφλν ηνλ Αλάδνρν. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή 

απαιιάζζεηαη απφ θάζε επζχλε θαη ππνρξέσζε, γηα απνδεκίσζε απφ ηπρφλ αηχρεκα ή απφ θάζε 

άιιε αηηία, θαηά ηελ κεηαθνξά ησλ πιηθψλ. 'Όια ηα πξνζθεξφκελα είδε αζθαιίδνληαη κε θξνληίδα θαη 

δαπάλεο ηνπ Αλαδφρνπ, κέρξη ηεο νξηζηηθήο παξαιαβήο ηνπο. 

3. Ζ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ζα γίλεη απφ Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη 

παξαιαβήο ηνπ Γήκνπ ηληηθήο , ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Κεθάιαην 6.3 ηεο Γηαθήξπμεο. 

 

3.1. Ζ ηηκή πιένλ ηνπ αλαινγνχληνο Φ.Π.Α. πξνζδηνξίδεηαη ζηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ ηηκή παξακέλεη ζηαζεξή γηα φιε ηε δηάξθεηα ηνπ παξφληνο θαη δελ κεηαβάιιεηαη. 

3.2. Ζ ηηκή πεξηιακβάλεη φια ηα έμνδα θαη δαπάλεο ηνπ αλαδφρνπ, πεξηιακβαλνκέλσλ ελδεηθηηθά 

κεηαθνξηθψλ εμφδσλ, νδνηπνξηθψλ, απνζήθεπηξσλ, ζπζθεπαζίαο θ.ιπ.. Με ηελ εμφθιεζε ηεο ηηκήο 

εμαληιείηαη θάζε ππνρξέσζε ηνπ δήκνπ ηληηθήο έλαληη ηνπ αλαδφρνπ θαη ν ηειεπηαίνο νπδεκία 

απαίηεζε έρεη ή δηαηεξεί θαηά ηνπ Γήκνπ ηληηθήο . 

3.3. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην θεθάιαην 5.1 ηεο 

νηθείαο Γηαθήξπμεο. Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ 

παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 

4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 

θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ 

ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο θξαηήζεηο: 

1. Παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο πνζνζηνχ 4% επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ ηνπ ηηκνινγίνπ. 

2. Κξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Δληαίαο 

Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 Ν.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 

ΑΔΑ: 9Π9ΓΩ1Υ-ΙΡΧ



 

90 

 

 

Άξζξν 4: ΔΓΓΤΖΖ – ΔΤΘΤΝΖ 

Άξζξν 5: ΓΗΚΑΗΟΓΟΗΑ - ΔΦΑΡΜΟΣΔΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ 

3. Κξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηεο αλάπηπμεο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ΟΠ ΔΖΓΖ, ε νπνία 

ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο 

ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην 

φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Τπνπξγείνπ Φεθηαθήο Γηαθπβέξλεζεο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 

ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 

4. Κξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ θαη 

θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ ηεο Αξρήο 

Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016) . 

5. Κάζε άιιε λφκηκε θξάηεζε πνπ ηπρφλ ζεζκνζεηεζεί θαηά ηε δηάξθεηαο ηεο ππνγξαθείζαο 

ζχκβαζεο κε ηνλ αλάδνρν. 

Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ’ 

απηνχ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ. 

3.4. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ γίλεηαη κεηά ηελ πνζνηηθή θαη πνηνηηθή παξαιαβή ησλ ζπκβαηηθψλ 

εξγαζηψλ. 

3.5. Γηα ηελ απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ πνζνχ, ν αλάδνρνο εθδίδεη ηηκνιφγην θαη εμνθιείηαη κεηά ηελ 

έθδνζε ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο, ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ, 

Αξηζκ. Δλάξ. Έξγνπ ………………………………….. 

3.6. Ο Γήκνο ηληηθήο . δελ επζχλεηαη γηα ηπρφλ θαζπζηέξεζε πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ, νχηε θαη γηα 

ηελ θαηαβνιή ησλ αληίζηνηρσλ ηφθσλ, ζε πεξίπησζε πνπ ε ελ ιφγσ θαζπζηέξεζε νθείιεηαη ζε 

έιιεηςε ησλ ζρεηηθψλ πηζηψζεσλ, γηα ηελ νπνία νΓήκνο ηληηθήο δελ επζχλεηαη. 

 

 

4.1. Ο αλάδνρνο ξεηψο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε θαη εγγπάηαη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή ηα 

παξαδνηέα αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. 

4.2. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα απνθαζηζηά αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο πνπ επεξεάδνπλ ηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ. 

4.3. O αλάδνρνο ξεηψο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε θαη εγγπάηαη φηη ε πξνζθνξά ηνπ ζα είλαη 

πιήξεο, δειαδή ζα πξνζθέξεη ην ζχλνιν ησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ ηεο ππεξεζίαο.  

4.4. ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο απφ ηνλ Αλάδνρν εθπιήξσζεο ηνπ ζπλφινπ ή κέξνπο ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ γηα νπνηνδήπνηε ιφγν νθεηιφκελν ζε δηθή ηνπ ππαηηηφηεηα, επηβάιινληαη εθηφο ησλ 

πξνβιεπφκελσλ θαηά πεξίπησζε θπξψζεσλ, ηα πξφζηηκα ηνπ λ. 4412/2016. 

 

5.1. Ο αλάδνρνο ηνπ έξγνπ θαη ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνζπαζνχλ λα ξπζκίδνπλ θηιηθά θάζε 
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Άξζξν 6: ΓΗΑΡΚΔΗΑ - ΛΤΖ – ΚΑΣΑΓΓΔΛΗΑ 

Άξζξν 7: ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

δηαθνξά, πνπ ηπρφλ ζα πξνθχςεη ζηηο κεηαμχ ηνπο ζρέζεηο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 

5.2. Αξκφδηα δηθαζηήξηα γηα θάζε δηαθνξά πνπ ζα πξνθχςεη απφ ην παξφλ θαη 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ δηαθνξψλ πεξί ηελ ηζρχ, εξκελεία ή εθηέιεζε απηνχ είλαη ηα δηθαζηήξηα ησλ 

Αζελψλ, εθαξκνζηέν δίθαην είλαη πάληνηε ην Διιεληθφ θαη εηδηθφηεξα ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 

4412/2016 θαη ην άξζξν 5.4 ηεο Γηαθήξπμεο. 

 

 

6.1 Ζ παξνχζα ζχκβαζε δηαξθεί απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο κέρξη θαη ηελ παξάδνζε θαη 

παξαιαβή θαη ηνπ ηειεπηαίνπ είδνπο, θαζψο θαη ηελ ηειηθή εμφθιεζε ηνπ αλαδφρνπ. 

6.2. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή έρεη ην δηθαίσκα ηεο κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 4.6 ηεο νηθείαο Γηαθήξπμεο. Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί λα αμηψζεη θακηά απνδεκίσζε. Δάλ ιπζεί 

κνλνκεξψο ε ζχκβαζε απφ κέξνπο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θάζε δηθαίσκα πνπ έρεη παξαρσξεζεί 

απφ ηνλ αλάδνρν ππέξ ηξίηνπ ζεσξείηαη, φηη δελ ππάξρεη σο πξνο ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 

6.3. ε πεξίπησζε πνπ ην έλα ζπκβαιιφκελν κέξνο παξαβεί νπνηαδήπνηε ππνρξέσζή ηνπ πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα, πνπ φιεο ζεσξνχληαη νπζηψδεηο, ην άιιν ζπκβαιιφκελν κέξνο δηθαηνχηαη 

λα θαηαγγείιεη αδεκίσο γη' απηφ νπνηεδήπνηε ηελ παξνχζα, θαη επηπιένλ λα απαηηήζεη απφ ηνλ 

αληηζπκβαιιφκελφ ηνπ ηελ πιήξε απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε επειζνχζαο δεκίαο ηνπ. 

 

 

7.1. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαβάιιεη ηνπο λφκηκνπο θφξνπο, ηέιε (Γεκνζίνπ ή Γήκσλ), 

δηθαηψκαηα, εηζθνξέο, θξαηήζεηο θαη γεληθά νπνηεζδήπνηε επηβαξχλζεηο ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ ε 

νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ. 

7.2. Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ απαξέγθιηηε ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο, δειαδή, θαηαβνιή ησλ λφκηκσλ απνδνρψλ, νη νπνίεο ζε θακία πεξίπησζε δελ κπνξεί λα 

είλαη θαηψηεξεο ησλ πξνβιεπφκελσλ απφ ηελ νηθεία (θιαδηθή) Δ, ηήξεζε ηνπ λφκηκνπ σξαξίνπ, 

αζθαιηζηηθή θάιπςε, φξνη πγηεηλήο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θ.ι.π. ε πεξίπησζε δε πνπ 

δηαπηζησζεί παξάβαζε ηνπ αλσηέξσ φξνπ ζα θαηαγγέιιεηαη ε ζχκβαζε κε ηελ αλάδνρν Δηαηξεία. 

7.3. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί 

κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην Δζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 

Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. 

7.4. Ο Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα εθαξκφδεη ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηεο 
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Άξζξν 8: ΤΠΟΚΑΣΑΣΑΖ – ΔΚΥΧΡΖΖ 

λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. 

 

 

8.1. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ δηθαηνχληαη λα ππνθαηαζηαζνχλ απφ ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ 

πξφζσπν ελ φιν ή ελ κέξεη ζηα δηθαηψκαηα ή ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ παξνχζα, 

νχηε επηηξέπεηαη απφ νπνηνλδήπνηε ησλ ζπκβαιινκέλσλ ε εθρψξεζε κέξνπο ή φιεο ηεο παξνχζεο 

(λννχκελεο σο κέξνπο θαη ηεο εθηέιεζεο κίαο παξαγγειίαο ή κέξνπο παξαγγειίαο), ρσξίο ηε γξαπηή 

έγθξηζε ηνπ αληηζπκβαιιφκελνπ. 

 

 

  Άξζξν 9. ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ  

9.1. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ επζχλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπο 

ππνρξεψζεσλ, ζην κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο. 

9.2. Ζ απφδεημε ηεο αλσηέξαο βίαο βαξχλεη απηφλ πνπ ηελ επηθαιείηαη. 

 

 

  Άξζξν 10. ΠΟΗΝΗΚΔ ΡΖΣΡΔ – ΔΚΠΣΧΔΗ  

ε πεξίπησζε παξάβαζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο ζχκβαζεο πνπ φινη ζεσξνχληαη νπζηψδεηο νΓήκνο 

ηληηθήο  κπνξεί λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν ρσξίο θακία απαίηεζε απφ θείλνλ. 

Κπξψζεηο γηα εθπξφζεζκε παξάδνζε ηεο ππεξεζίαο επηβάιινληαη ζχκθσλα κε ην άξζξν 207 ηνπ λ. 

4412/2016. 

Γηα ηε θήξπμε ηνπ αλαδφρνπ έθπησηνπ εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 203 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

 

  Άξζξν 11. ΣΡΟΠΟΠΟΗΖΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηεζεί, αλ ζπκθσλήζνπλ γη’ απηφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε. Οπνηαδήπνηε 

φκσο, ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο δχλαηαη λα γίλεη κφλν εγγξάθσο θαη ζα 

ππνγξάθεηαη θαη απφ ηνπο δχν ζπκβαιινκέλνπο, απνθιεηφκελεο ξεηά νπνηαζδήπνηε ηξνπνπνίεζεο κε 

πξνθνξηθή ζπκθσλία. 

 

 

  Άξζξν 12. ΛΟΗΠΟΗ ΟΡΟΗ  

• Ζ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ζπλεπάγεηαη απηφκαηα θαη ηελ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε απνδνρή απφ ην 
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δηαγσληδφκελν φισλ ησλ φξσλ ηεο Γηαθήξπμεο (ηερληθψλ, νηθνλνκηθψλ θ.η.ι., ησλ Παξαξηεκάησλ θαη 

Τπνδεηγκάησλ απηήο) θαζψο θαη ησλ δηαηάμεσλ πεξί πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ηνπ λ. 4412/2016 

(ΦΔΚ 147/η. Α΄/08-08-2016), θαη φισλ ησλ ππνινίπσλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηε Γηαθήξπμε θαη 

ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 

• Δάλ δηαπηζησζνχλ ππεξηηκνινγήζεηο θαηά ηνλ έιεγρν ησλ ηηκνινγίσλ, ν αλάδνρνο ζα θεξπρζεί 

έθπησηνο κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ γηα ηελ δηνίθεζε ηνπ θνξέα νξγάλνπ ηνπ Γήκνπ ηληηθήο . 

Ο αλάδνρνο δειψλεη αλεπηθχιαθηα φηη απνδέρεηαη φινπο ηνπο φξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα 

ζχκβαζε θαζψο θαη ζε φια ηα ζρεηηθά θαη ζπλεκκέλα εδψ έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ, ησλ νπνίσλ φισλ 

αλεμαηξέησο έιαβε γλψζε θαη κε ηα νπνία ζπκθσλεί. 

Ο αλάδνρνο δειψλεη ξεηά φηη αλαιακβάλεη εμ νινθιήξνπ φιεο ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ 

ηε ζχκβαζε. Φέξεη δε εηο νιφθιεξν θαη απεξηνξίζησο ηελ επζχλε γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ζθνπνχ 

κεηά ησλ παξεπνκέλσλ απηνχ ππνρξεψζεσλ. Καηά ηνλ απηφ ηξφπν εγγπάηαη ηελ εθηέιεζε ηεο ππφ 

αλάζεζε πξνκήζεηαο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη ηεο Γηαθήξπμεο θαη επηβαξχλεηαη κε ηηο 

ελδερφκελεο θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 

Σέινο θαη ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε επαλαιακβάλνπλ ηε δήισζε φηη απνδέρνληαη φινπο ηνπο παξαπάλσ 

φξνπο θαη ζπκθσλίεο αλεπηθχιαθηα, ζεσξνχλ ηε ζχκβαζε έγθπξε θαη ηζρπξή. 

Απηά ζπκθσλήζεθαλ κεηαμχ ησλ εδψ ζπκβαιινκέλσλ θαη θαηαηέζεθε απφ ηνλ αλάδνρν Δγγπεηηθή 

Δπηζηνιή Καιήο Δθηέιεζεο χκβαζεο, ηεο Σξάπεδαο …………………. κε αξηζκφ ……………….. θαη πνζνχ € 

……………. (………………….. επξψ) θαη εκεξνκελία ιήμεο …………………, ε νπνία θαιχπηεη ην 4% 

ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Π.Α. 

 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ζα επηζηξαθεί ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ ζπλφινπ ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

Σν παξφλ ζπληάρζεθε ζε ηξία (3) αληίηππα, ηα νπνία αθνχ ππνγξάθηεθαλ σο αθνινχζσο, θάζε 

ζπκβαιιφκελν κέξνο έιαβε απφ έλα, ελψ ην ηξίην ζα παξακείλεη ζην αξρείν ηνπ Γήκνπ ηληηθήο . 

Καηά ηα ινηπά ηζρχνπλ θαη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ κε αξ. πξση. – Σερληθήο Τπεξεζίαο 

……………. Γηαθήξπμε ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαζψο θαη 

ζηελ πξνζθνξά ηεο αλαδφρνπ εηαηξείαο. 

 

 

 

ΣΑ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΑ ΜΔΡΖ 

 

Ο ΑΝΑΓΟΥΟ Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΗΝΣΗΚΖ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ V – Υπόδειγμα Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (άρκρο 2.2.6.β τθσ Διακιρυξθσ) 

 
Ι 

ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ 

(άξζξν 8 Ν.1599/1986) 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ (άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

Πξνο142: ΓΖΜΟ ΗΝΣΗΚΖ 

,Ο – Ζ Όλνκα:  Δπψλπκν:  

Όλνκα Παηέξα:   Δπψλπκν Παηέξα:  

Όλνκα Μεηέξαο:  Δπψλπκν Μεηέξαο:  

Αξηζ. Γειη. Σαπηφηεηαο:  Α.Φ.Μ:  

Ζκεξνκελία γέλλεζεο:143  Σφπνο Γέλλεζεο:  

Σφπνο Καηνηθίαο:  Οδφο:  Αξηζ:  ΣΚ:  

Σειέθσλν:  Fax:  Δmail:  

Με αηνκηθή κνπ επζύλε θαη γλσξίδνληαο ηηο θπξώζεηο
144

, πνπ πξνβιέπνληαη από ηεο δηαηάμεηο ηεο παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 
22 ηνπ Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη: 

Χο λφκηκνο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα κε ηελ επσλπκία “..........................................”, δπλάκεη ηνπ 

κε αξηζκφ ............................... ζρεηηθνχ εγγξάθνπ ή απφθαζεο ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ145, γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο κε ηίηιν “ Παξνρή ππεξεζηψλ Σερληθνχ πκβνχινπ γηα ηελ Δθπφλεζε ρεδίνπ 

Φφξηηζεο Ζιεθηξηθψλ Ορεκάησλ (.Φ.Ζ.Ο.) ηνπ Γήκνπ ηληηθήο ” κε αλαζέηνπζα αξρή ηνλ Γήκν ηληηθήο, θαη 

ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 2.2.6 ηεο Γηαθήξπμεο ζα απαζρνιεζεί ην θάησζη ηερληθφ πξνζσπηθφ 

ζηελ Οκάδα Έξγνπ: 

Όλνκαηεπψλπκν: ................................................................................................................................................. 

Πηπρίν/εηδηθφηεηα: ................................................................................................................................................ 

Αξηζκφο Μεηξψνπ Μειεηεηψλ: ........................................................................................................................... 

Καηεγνξία κειεηεηηθνχ πηπρίνπ: ......................................................................................................................... 

                                                
142

 Αλαγξάθεηαη απφ ηνλ ελδηαθεξφκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Τπεξεζία ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, πνπ 
απεπζχλεηαη ε δήισζε. 

143
 Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο. 

144
 «Όπνηνο ελ γλψζεη ηνπ δειψλεη ςεπδή γεγνλφηα ή αξλείηαη ή απνθξχπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ κελψλ. Δάλ ν ππαίηηνο απηψλ ησλ 
πξάμεσλ ζθφπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ εαπηφλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθφ φθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή 
ζθφπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 εηψλ. 

145
 Γελ απαηηείηαη λα ζπκπιεξσζεί ζηελ πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ 
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ρέζε εξγαζίαο: 

 .................................................................................................................................................. 

 

146 

 

... / ... / 202... 

 

(Τπνγξαθή) 

 

(Κελόο ρώξνο γηα ζπλέρηζε ηνπ θεηκέλνπ ηεο ππεύζπλεο δήισζεο) 

Όλνκαηεπψλπκν:  

.................................................................................................................................................................... 

Πηπρίν / εηδηθφηεηα:  

………......................................................................................................................................................... 

Αξηζκφο Μεηξψνπ Μειεηεηψλ:  

.................................................................................................................................................................... 

ρέζε εξγαζίαο:  

…................................................................................................................................................................. 

 

Όλνκαηεπψλπκν: 

 ................................................................................................................................................................... 

Πηπρίν / εηδηθφηεηα: 

.................................................................................................................................................................... 

Αξηζκφο Μεηξψνπ Μειεηεηψλ:  

………………………................................................................................................................................. 

ρέζε εξγαζίαο: 

 ..….......................................................................................................................................................... 

ηελ πεξίπησζε έλσζεο κε άιινπο νηθνλνκηθνύο θνξείο (ι.ρ. ζύκπξαμε, θνηλνπξαμία, θιπ.) 

Απνδέρνκαη ηελ έλσζε κε ηνπο θάησζη νηθνλνκηθνχο θνξείο: 

Όλνκαηεπψλπκν: 

 .................................................................................................................................................................. 

                                                
146

 ε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρψξνπ, ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζε άιιν θαηάιιειν ζεκείν ηνπ εληχπνπ ηεο 
αίηεζεο-ππεχζπλεο δήισζεο θαη ππνγξάθεηαη απφ ηνλ δεινχληα ή ηελ δεινχζα. 

ΑΔΑ: 9Π9ΓΩ1Υ-ΙΡΧ



 

96 

 

 

Πηπρίν / εηδηθφηεηα: 

 ................................................................................................................................................................... 

Αξηζκφο Μεηξψνπ Μειεηεηψλ:  

……………………….................................................................................................................................... 

Καηεγνξία κειεηεηηθνχ πηπρίνπ:  

.................................................................................................................................................................... 

 

Όλνκαηεπψλπκν: 

………........................................................................................................................................................ 

Πηπρίν / εηδηθφηεηα:  

………......................................................................................................................................................... 

Αξηζκφο Μεηξψνπ Μειεηεηψλ:  

……………………....................................................................................................................................... 

Καηεγνξία κειεηεηηθνχ πηπρίνπ: 

 ………………………................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

(Τπνγξαθή) 
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ΡΑΑΤΘΜΑ VI Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ (Ρροςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι)  

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΔΡΡΧΝ 

ΓΖΜΟ ΗΝΣΗΚΖ 

Γηεύζπλζε Σερληθώλ Τπεξεζηώλ  

 

Αξηζ. Σεύρ.  

Σερληθώλ Πξνδηαγξαθώλ:  8/2022 

 

 

ΘΔΜΑ  Παξνρή ππεξεζηώλ Σερληθνύ πκβνύινπ 

γηα ηελ Δθπόλεζε ρεδίνπ Φόξηηζεο Ζιεθηξηθώλ 

Ορεκάησλ (.Φ.Ζ.Ο.) ηνπ Γήκνπ ηληηθήο. 

 

ΠΡΟΔΚΣΗΜΧΜΔΝΖ ΑΜΟΗΒΖ: 39.680,00 € (κε Φ.Π.Α)    

ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ:ΠΡΑΗΝΟ ΣΑΜΔΗΟ 

Κ.Α. 30.6142.01 

 

CPV: 79415200 – 8 «Τπεξεζίεο παξνρήο 

ζπκβνύισλ ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνύ» 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Σεο επηρείξεζεο…………………………………………………………………………………………..…………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………….. 

κε ΑΦΜ , ……………………….κε               

έδξα……………………………………………………νδφο……………………………αξηζκ…… 

Σ.Κ. …………………Σει. …………………….Fax........ 

ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΜΔ ΣΗΣΛΟ: 

«Παξνρή ππεξεζηψλ Σερληθνχ πκβνχινπ γηα ηελ Δθπφλεζε ρεδίνπ Φφξηηζεο Ζιεθηξηθψλ Ορεκάησλ 

(.Φ.Ζ.Ο.) ηνπ Γήκνπ ηληηθήο». 

CPV: 79415200-8 Τπεξεζίεο παξνρήο ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ 
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Πεξηγξαθή 

Πνζόηεηα 
(θαη’απνθνπή) 

Πξνζθεξόκελε 

Σηκή ρσξίο 

ΦΠΑ 

 

ΤΝΣΑΞΖ ΥΔΓΗΟΤ ΦΟΡΣΗΖ 
ΖΛΔΚΣΡΗΚΧΝ ΟΥΖΜΑΣΧΝ (.Φ.Ζ.Ο.) 

ΣΟΤ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΗΚΟΤ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

«ΓΡΑΔΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΟΤ 
ΗΟΕΤΓΗΟΤ 2020» ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΑΗΝΟ 

ΣΑΜΔΗΟ 

CPV: 79415200-8 Τπεξεζίεο παξνρήο 

ζπκβνπιψλ ζε ζέκαηα ζρεδηαζκνχ 

 

 

 
1,00 

 

 

 
…………… 

ΤΝΟΛΟ (ΥΧΡΗ ΦΠΑ) ……………. 

ΦΠΑ 24% ……………… 

ΤΝΟΛΟ ΜΔ ΦΠΑ 24% …………….. 

 

 

ΟΛΟΓΡΑΦΧ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΥΧΡΗ 
ΦΠΑ 24%: 

………………………………………………………  
………………………………………………………  

ΟΛΟΓΡΑΦΧ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΖ ΣΗΜΖ ΜΔ 
ΦΠΑ 24%: 

…………………..……………………………………
…………………………………………………..…… 

Ζ ΠΡΟΦΟΡΑ ΗΥΤΔΗ ΚΑΗ ΓΔΜΔΤΔΗ ΣΖΝ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΗΑ ΓΔΚΑ 

(10) ΜΖΝΔ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΠΟΜΔΝΖ ΖΜΔΡΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΤ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΠΟΤ ΟΡΗΕΔΣΑΗ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 

Ζκεξνκελία…………….
. 

θξαγίδα& 
Τπνγξαθή 

 

 

 

 

Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό  41/2022. 

Έηζη ζπληάρζεθε ην παξόλ θαη ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί : 
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Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο                                                          Τα κέιε      

                       (ππνγξαθέο)                                                                              ( ππνγξαθέο)  

 

Αθξηβέο    Απόζπαζκα 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο 

 

Φώηιος Δομοστηζίδης 
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