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1. ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

1.1 Πηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Δπσλπκία Γ.Δ..Α. ΞΟΓΝ 

Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε ΓΔΟΚΑΛΝ 25 

Ξφιε ΞΟΓΝΠ 

Ραρπδξνκηθφο Θσδηθφο 27131 

Σψξα ΔΙΙΑΓΑ 

Θσδηθφο NUTS/ LAU ΓΡΗΘΖ ΔΙΙΑΓΑ (38) 

ΛΝΚΝΠ ΖΙΔΗΑΠ (41) 

ΓΖΚΝΠ ΞΟΓΝ (640) 

Ρειέθσλν 26210-33702 

Φαμ 26210-35074 

Ζιεθηξνληθφ Ραρπδξνκείν  deyapyr@otenet.gr   

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο ΓΖΚΖΡΟΖΠ ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ 

Γεληθή Γηεχζπλζε ζην δηαδίθηπν  (URL)  

 

Δίδνο Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ε ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΠΖ ΓΟΔΠΖΠ 

ΑΞΝΣΔΡΔΠΖΠ ΞΟΓΝ (Γ.Δ..Α. ΞΟΓΝ) (εθεμήο θαη ράξηλ ζπληνκίαο ε 

πεξεζία), απνηειεί κε θεληξηθή θπβεξλεηηθή αξρή θαη αλήθεη ζηε Γεληθή 

Θπβέξλεζε (πνηνκέαο ΝΡΑ).  

Θχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α. 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη πεξεζίεο θαη Απνρέηεπζεο.  

Δθαξκνζηέν εζληθφ δίθαην είλαη ην Διιεληθφ Λ.4412/2016 θαη Λ.1069/1980. 

Πηνηρεία Δπηθνηλσλίαο  

α) Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δηαζέζηκα γηα ειεχζεξε, πιήξε, άκεζε & 

δσξεάλ ειεθηξνληθή πξφζβαζε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. 

β) Θάζε είδνπο επηθνηλσλία θαη αληαιιαγή πιεξνθνξηψλ πξαγκαηνπνηείηαη κέζσ 

ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. 

γ)    Ξεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ ηελ πξναλαθεξζείζα δηεχζπλζε 

 

1.2 Πηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Σξεκαηνδφηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο  

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηνπ άξζξνπ 264 ηνπ λ. 

4412/16.  

Σξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο 

Φνξέαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη ην Δπξσπατθφ Ρακείν 

Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΡΞΑ)  κέζσ ηνπ ΞΔΞ Γπηηθήο Διιάδνο 2014-2020.  Ζ 

mailto:deyapyr@otenet.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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δαπάλε γηα ηελ ελ ζχκβαζε βαξχλεη ηελ κε Θ.Α. : ΔΞ0011,ΘΥΓ. ΔΛΑΟΗΘΚΝ 

2021ΔΞ00110031          ζρεηηθή πίζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ νηθνλνκηθψλ 

εηψλ 2021 θαη 2022 ηνπ Φνξέα. 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ Ξηζηψζεηο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο 

Ξξφγξακκα «Γπηηθή Διιάδα» (Α.Ξ. Ξξφζθιεζεο 336/27-01-2020 (Θσδηθφο 

Ξξφζθιεζεο 26b11b_4)). 

Ζ ζχκβαζε πεξηιακβάλεηαη ζην ππνέξγν Λν 1 ηεο Ξξάμεο : «ΔΞΔΘΡΑΠΖ 

ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΑΡΝΚΑΡΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΡΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

ΡΥΛ ΓΗΘΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΞΟΓΝ» ε νπνία έρεη εληαρζεί ζην 

Ξξφγξακκα «Γπηηθή Διιάδα» κε βάζε ηελ απφθαζε έληαμεο κε αξ. πξση. 

1221/10-03-2021 (ΑΓΑ: 9ΤΠΓ7Ι6-Φ1Γ) θαη έιαβε θσδηθφ ΝΞΠ 5063641. 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Ξξφγξακκα «Γπηηθή Διιάδα» θαηά 

πνζφ δχν εθαηνκκπξίσλ εθαηφλ ελελήληα ελλέα ρηιηάδσλ επηαθνζίσλ επξψ 

(2.199.700,00 €) θαη απφ ίδηνπο πφξνπο ηεο Γεκνηηθήο Δπηρείξεζεο Ύδξεπζεο 

Απνρέηεπζεο Ξχξγνπ (Γ.Δ..Α.Ξ.) θαηά ην πνζφ ηνπ Φ.Ξ.Α. ην νπνίν απνηειεί κε 

επηιέμηκε δαπάλε.   

Ρν αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνθεξχζζεηαη δελ ζπληζηά θαηάηκεζε ελφο 

ζρεδίνπ νκνεηδψλ πξντφλησλ κε ζθνπφ ηελ απνθπγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

Λ4412/16.  

 

1.3 Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο  

Ν Γηαγσληζκφο αθνξά ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «ΔΞΔΘΡΑΠΖ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ 

ΑΡΝΚΑΡΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΡΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΥΛ ΓΗΘΡΥΛ 

ΓΟΔΠΖΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΞΟΓΝ». Ρν θπζηθφ αληηθείκελν ηεο πξάμεο 

πεξηιακβάλεη ηελ: 

 Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ γηα ηε δεκηνπξγία Ρνπηθψλ 

Πηαζκψλ Διέγρνπ (Ρ.Π.Δ.) γηα ηελ παξαθνινχζεζε φισλ ησλ θξίζηκσλ 

παξακέηξσλ (παξνρή, πίεζε, ζηάζκε, πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά θαη άιιεο 

θξίζηκεο παξακέηξνπο) ζηηο βαζηθέο ππνδνκέο πδξνδφηεζεο ησλ δηθηχσλ 

χδξεπζεο ηεο Γ.Δ..Α.Ξ., 

 Ξξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία Ρνπηθψλ Πηαζκψλ Διέγρνπ 

Ξνηφηεηαο θαη Ξίεζεο (Ρ.Π.Δ.Ξ.Ξ.) γηα ηελ παξαθνινχζεζε παξακέηξσλ 

(Ξνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζεξκνθξαζία θαη πίεζε) ζε επηιεγκέλεο ζέζεηο 

ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηεο Γ.Δ..Α.Ξ. κε ζθνπφ ηνλ πνηνηηθφ έιεγρν θαη 

ηνλ εληνπηζκφ ησλ δηαξξνψλ, 

 Ξξνκήζεηα, εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηηνπξγία Ρνπηθψλ Πηαζκψλ Διέγρνπ 

Θαηαλάισζεο (Ρ.Π.Δ.Θ.) γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο θαηαλάισζεο, ηνλ 

εληνπηζκφ δηαξξνψλ θαη ηε κείσζε ηνπ κε ηηκνινγνχκελνπ λεξνχ ζηηο 

απνιήμεηο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηεο Γ.Δ..Α.Ξ., 
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 Ξξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε εμνπιηζκνχ θαη ινγηζκηθψλ γηα ηελ επέθηαζε 

ηνπ Θεληξηθνχ Πηαζκνχ Διέγρνπ (Θ.Π.Δ.) κέζσ ηεο πξνκήζεηαο θνξεηνχ 

εμνπιηζκνχ ιήςεο δεδνκέλσλ θαηαλάισζεο θαη ινγηζκηθψλ ηειεειέγρνπ – 

ηειερεηξηζκνχ, ηειεκεηξίαο, πξνγξακκαηηζκνχ, ιήςεο θαη επεμεξγαζίαο 

κεηξήζεσλ θαη θεληξηθήο δηαρείξηζεο ηνπ δηθηχνπ θαη  

 πεξεζίεο αλίρλεπζεο, εληνπηζκνχ θαη απνηχπσζεο δηθηχνπ θαη βαλψλ ζηα 

δίθηπα χδξεπζεο ηεο Γ.Δ..Α.Ξ., δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία, εθπαίδεπζε θαη 

ηεθκεξίσζε.   

Αλαιπηηθά ζηνηρεία θαη πξνδηαγξαθέο ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ θαη πιηθψλ 

θαζψο θαη νη εξγαζίεο ελζσκάησζεο ηνπο, πεξηγξάθνληαη ζηα ηεχρε Ρερληθήο 

Ξεξηγξαθήο θαη Ρερληθψλ Ξξνδηαγξαθψλ.  

Ζ παξνχζα ζχκβαζε δελ ππνδηαηξείηαη ζε ηκήκαηα. Ξξνζθνξέο ππνβάιινληαη γηα 

ην ζχλνιν ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκέλνπ. 

Ρα πξνο πξνκήζεηα είδε θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Θνηλνχ 

Ιεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV) : 32441100-7 θαη 32441200-8 θαη 

βαξχλνπλ ηνλ Θ.Α.Δ. 11.10.04 ΘΑΗ 54.00.11 

Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 2.727.628,00 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 24 % (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΞΑ: 2.199.700,00 €, 

ΦΞΑ : 527.928,00 €). 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη  ζε δέθα πέληε (15) κήλεο απφ ηελ εκεξνκελία 

ππνγξαθήο ηεο (12 κήλεο γηα ηελ παξάδνζε θαη 3 κήλεο γηα ηελ εθπαίδεπζε, ηελ 

ηεθκεξίσζε θαη ηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο). 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 

δίδεηαη ζηα ππφινηπα ζπκβαηηθά ηεχρε.  

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή 

άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο - ηηκήο κε ζπληειεζηή 

βαξχηεηαο ηφζν γηα ηελ ηερληθή φζν θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

 

1.4 Θεζκηθφ πιαίζην  

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπνληαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη 

ηηο θαη΄ εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη 

ηδίσο: 

 Ρν Λ. 4412/2016 (ΦΔΘ Α΄ 147/08.08.2016) «Γεκφζηεο Ππκβάζεηο Έξγσλ, 

Ξξνκεζεηψλ θαη πεξεζηψλ (πξνζαξκνγή ζηηο Νδεγίεο 2014/24/ΔΔ θαη 

2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη, 

 Ρν Λ. 4488/2017 (ΦΔΘ A 137 - 13.09.2017) «Ππληαμηνδνηηθέο ξπζκίζεηο 

Γεκνζίνπ θαη ινηπέο αζθαιηζηηθέο δηαηάμεηο, ελίζρπζε ηεο πξνζηαζίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ, δηθαηψκαηα αηφκσλ κε αλαπεξίεο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 
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 Ρν Λ. 4497/2017 (ΦΔΘ Α 171/13.11.2017) «Άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκφο ηεο επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» 

 Ρν Λ. 3463/2006 (ΦΔΘ Α΄191) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γήκσλ θαη Θνηλνηήησλ», 

 Ρν Λ. 3852/2010 (ΦΔΘ Α΄ 87) «Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο», 

 Ρν Λ. 4314/2014 (ΦΔΘ Α΄ 265/23.12.2014) “Α) Γηα ηε δηαρείξηζε, ηνλ έιεγρν 

θαη ηελ εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 

2014−2020, Β) Δλζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2012/17 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2012 (ΔΔ L 

156/16.6.2012) ζην ειιεληθφ δίθαην, ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 3419/2005 (Α' 297) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο” θαη ηνπ λ. 3614/2007 (Α' 267) «Γηαρείξηζε, έιεγρνο θαη 

εθαξκνγή αλαπηπμηαθψλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ πξνγξακκαηηθή πεξίνδν 2007 -

2013», 

 Ρν Λ. 4270/2014 (ΦΔΘ Α΄ 143/28.06.2014) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο 

δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Νδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην 

ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο»  

 Ρν Λ. 4250/2014 (ΦΔΘ Α΄ 74/26.03.2014) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο – 

Θαηαξγήζεηο, Ππγρσλεχζεηο Λνκηθψλ Ξξνζψπσλ θαη πεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ 

Ρνκέα – Ρξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ ΞΓ 318/1992 θαη ινηπέο ξπζκίζεηο», 

 Ρν Λ. 4152/2013 (ΦΔΘ Α΄ 107/09.05.2013) «Δπείγνληα κέηξα εθαξκνγήο ησλ 

λφκσλ 4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013», παξάγξαθνο Ε΄ «Ξξνζαξκνγή 

ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2011/7 ηεο 16εο Φεβξνπαξίνπ 2011 γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο» 

πνπ θαηήξγεζε ην ΞΓ 166/2003 (ΦΔΘ Α΄ 138/05.06.2003) «Ξξνζαξκνγή ηεο 

Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηελ Νδεγία 2000/35 ηεο 29.06.2000 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο», 

 Ρν Λ. 4129/2013 (ΦΔΘ Α΄ 52/28.02.2013) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Λφκσλ γηα ην 

Διεγθηηθφ Ππλέδξην», 

 Ρν Λ. 4013/2011 (ΦΔΘ Α΄ 204/15.09.2011) «Πχζηαζε Δληαίαο Αλεμάξηεηεο 

Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ – Αληηθαηάζηαζε ηνπ έθηνπ θεθαιαίνπ ηνπ Λ. 3588/2007 

(πησρεπηηθφο θψδηθαο) – Ξξνπησρεπηηθή δηαδηθαζία εμπγίαλζεο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο» (Θ.Ζ.Κ.ΓΖ.Π.), 

 Ρν Λ. 3861/2010 (ΦΔΘ Α΄ 112/13.07.2010) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ 

ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη 

απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν «Ξξφγξακκα Γηαχγεηα» θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», 

 ην άξζξνπ 4 ηνπ π.δ. 118/07 (Α΄150), 
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 Ρν άξζξν 5 ηεο ππ‟ αξηζκ. 11389/1993 Απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ 

(ΦΔΘ Β΄ 550/1993) «Δληαίνο Θαλνληζκφο Ξξνκεζεηψλ Νξγαληζκψλ Ρνπηθήο 

Απηνδηνίθεζεο (Δ.Θ.Ξ.Ν.Ρ.Α.)», 

 Ρν Λ. 3548/2007 (ΦΔΘ Α΄ 68/20.03.2007) «Θαηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ 

θνξέσλ ηνπ Γεκνζίνπ ζην λνκαξρηαθφ θαη ηνπηθφ Ρχπν θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 ην Λ. 3310/2005 (Α' 30) “Κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ 

απνηξνπή θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ” γηα ηε δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία 

ηνπ Δ.Π.Ο., ηνπ π.δ/ηνο 82/1996 (Α' 66) «Νλνκαζηηθνπνίεζε  κεηνρψλ 

Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο 

έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ 

δεκφζηνπ ηνκέα», ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη 

Δπηθξαηείαο κε αξ. 20977/2007 (Β‟ 1673) ζρεηηθά κε ηα „‟Γηθαηνινγεηηθά γηα 

ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ.3310/2005, φπσο 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 «πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ θαζεζηψο». 

 Ρν Λ. 3469/2006 (ΦΔΘ Α΄ 131/28.06.2006) «Δζληθφ Ρππνγξαθείν, Δθεκεξίο 

ηεο Θπβεξλήζεσο θαη ινηπέο δηαηάμεηο», 

 Ρν Λ. 2859/2000 (ΦΔΘ Α΄ 248/07.11.2000) «Θχξσζε Θψδηθα Φφξνπ 

Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο», 

 Ρν Λ. 2690/1999 (ΦΔΘ Α΄ 45/09.03.1999) «Θχξσζε ηνπ Θψδηθα Γηνηθεηηθήο 

Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 Ρν Λ. 2121/1993 (ΦΔΘ Α΄ 25/04.03.1993) «Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, Ππγγεληθά 

Γηθαηψκαηα θαη Ξνιηηηζηηθά Θέκαηα», 

 Ρν ΞΓ 28/2015 (ΦΔΘ Α΄ 34/23.03.2015) «Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ 

πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη ζηνηρεία», 

 Ρν ΞΓ 80/2016 (ΦΔΘ Α΄ 145/05.08.2016) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο 

Γηαηάθηεο», 

 Ρν π.δ. 39/2017 (Α΄64)  «Θαλνληζκφο  εμέηαζεο  Ξξνδηθαζηηθψλ  Ξξνζθπγψλ  

ελψπηνλ  ηεο  Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ» 

 Ρελ Θ..Α. Ξ1/2380/18.12.2012 (ΦΔΘ Β΄ 3400/20.12.2012) «Οχζκηζε ησλ 

εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 

Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ ηνπ πνπξγείνπ Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, πνδνκψλ, Κεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ», 

 Tε κε  αξ.  57654  (Β‟  1781/23.05.2017)  πνπξγηθή  Απφθαζε  «Οχζκηζε  

εηδηθφηεξσλ  ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ 

Κεηξψνπ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ) ηνπ πνπξγείνπ Νηθνλνκίαο θαη 

Αλάπηπμεο.» 
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 Ρελ Θ..Α. Ξ1/2390/16.10.2013 (ΦΔΘ Β΄ 2677/21.10.2013) «Ρερληθέο 

ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)», 

 Ρε κε αξηζκ. πξση. Ξ1/542/04.03.2014 εγθχθιην κε ζέκα «Δλεκέξσζε γηα ην 

Δζληθφ Πχζηεκα Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.)» (ΑΓΑ: 

ΒΗΘΡΦ-ΞΤ5), 

 Ρελ π. Απ. 110427/ΔΘ/1020 (ΦΔΘ/Β 3521/2016) «Δζληθνί θαλφλεο 

επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΞΑ 2014 - 2020 - Έιεγρνη 

λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ ΔΠΞΑ 

2014-2020 απφ Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο - Γηαδηθαζία 

ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξάμεσλ.» 

 Ρε κε αξ. 56902/215 (Β' 1924/02.06.2017) Απφθαζε ηνπ πνπξγνχ 

Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο “Ρερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.), 

 Ρελ .Α. 81896/ΔΘ712/31.07.2015 (ΦΔΘ Β΄ 1822/24.08.2015) «Δζληθνί 

θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο δαπαλψλ γηα ηα πξνγξάκκαηα ηνπ ΔΠΞΑ 2014-2020 – 

Έιεγρνη λνκηκφηεηαο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξάμεσλ 

ΔΠΞΑ 2014-2020 απφ Αξρέο Γηαρείξηζεο θαη Δλδηάκεζνπο Φνξείο – Γηαδηθαζία 

ελζηάζεσλ επί ησλ απνηειεζκάησλ αμηνιφγεζεο πξάμεσλ», 

 Ρν Λ. 4205/2013 (ΦΔΘ Α΄ 242/06.11.2013) «Ζιεθηξνληθή επηηήξεζε 

ππνδίθσλ, θαηαδίθσλ θαη θξαηνπκέλσλ ζε άδεηα θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

 Ρν Λ. 3060/2002 (ΦΔΘ Α΄ 242/11.10.2002), άξζξν 2, «Έιεγρνο λνκηκφηεηαο 

ζπκβάζεσλ πξνκεζεηψλ, παξνρήο ππεξεζηψλ θαη δεκνζίσλ έξγσλ», 

 Ρνλ Θαλνληζκφ 1301/2013 (L 347/20.12.2013) ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013 ζρεηηθά κε ην Δπξσπατθφ 

Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο θαη γηα ηε ζέζπηζε εηδηθψλ δηαηάμεσλ ζρεηηθά 

κε ηνλ ζηφρν «Δπελδχζεηο ζηελ αλάπηπμε θαη ηελ απαζρφιεζε» θαη γηα ηελ 

θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 1080/2006, 

 Ρνλ Θαλνληζκφ 1303/2013 (L 347/20.12.2013) ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ 

θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 17εο Γεθεκβξίνπ 2013 πεξί θαζνξηζκνχ θνηλψλ 

δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ 

Θνηλσληθφ Ρακείν, ην Ρακείν Ππλνρήο, ην Δπξσπατθφ Γεσξγηθφ Ρακείν 

Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη ην Δπξσπατθφ Ρακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη πεξί 

θαζνξηζκνχ γεληθψλ δηαηάμεσλ γηα ην Δπξσπατθφ Ρακείν Ξεξηθεξεηαθήο 

Αλάπηπμεο, ην Δπξσπατθφ Θνηλσληθφ Ρακείν, ην Ρακείν Ππλνρήο θαη ην 

Δπξσπατθφ Ρακείν Θάιαζζαο θαη Αιηείαο θαη γηα ηελ θαηάξγεζε ηνπ θαλνληζκνχ 

(ΔΘ) αξηζ. 1083/2006, 

 Ρνλ Θαλνληζκφ αξηζ. 910/2014 (L 257/28.8.2014) ηνπ Δπξσπατθνχ 

Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ, ηεο 23εο Ηνπιίνπ 2014, ζρεηηθά κε ηελ 

ειεθηξνληθή ηαπηνπνίεζε θαη ηηο ππεξεζίεο εκπηζηνζχλεο γηα ηηο ειεθηξνληθέο 

ζπλαιιαγέο ζηελ εζσηεξηθή αγνξά θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 

1999/93/ΔΘ, 
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 Ρε κε αξηζκ. C(2014) 3542/23.05.2014 Απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ησλ ΔΘ γηα 

ηελ έγθξηζε ηνπ Ππκθψλνπ Δηαηξηθήο Πρέζεο (Π.Δ.Π.) ηεο Διιάδαο (λέν 

Δ.Π.Ξ.Α) γηα ηελ πεξίνδν 2014-2020 (θσδ. CCI 2014GR16M8PA001), 

 Ρνλ Θαλνληζκφ (ΔΘ) αξηζ. 213/2008 ηεο Δπηηξνπήο ηεο 28εο Λνεκβξίνπ 2007 

γηα ηξνπνπνίεζε Θαλνληζκνχ (ΔΘ) αξηζ. 2195/2002 ηνπ Δπξσπατθνχ 

Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ πεξί ηνπ θνηλνχ ιεμηινγίνπ γηα ηηο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο (CPV) θαη ησλ νδεγηψλ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Ππκβνπιίνπ 2004/17/ΔΘ θαη 2004/18/ΔΘ πεξί ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, φζνλ αθνξά ηελ αλαζεψξεζε ηνπ CPV, 

 Ρελ Νδεγία 2014/24/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 

26εο Φεβξνπαξίνπ 2014 «ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο θαη ηελ 

θαηάξγεζε ηεο Νδεγίαο 2004/18/ΔΘ», 

 Ρελ Νδεγία 2014/25/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 

26εο Φεβξνπαξίνπ 2014 «ζρεηηθά κε ηηο δεκφζηεο πξνκήζεηεο θνξέσλ πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηνπο ηνκείο ηνπ χδαηνο, ηεο ελέξγεηαο, ησλ κεηαθνξψλ 

θαη ησλ ηαρπδξνκηθψλ ππεξεζηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο Νδεγίαο 

2004/17/ΔΘ», 

 Ρν Λ. 4497/2017 (ΦΔΘ 171/Α/13-11-2017) «Άζθεζε ππαίζξησλ εκπνξηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, εθζπγρξνληζκφο ηεο επηκειεηεξηαθήο λνκνζεζίαο θαη άιιεο 

δηαηάμεηο». 

 Ρηο Θαηεπζπληήξηεο Νδεγίεο ηεο ΔΑ.Α.ΓΖ.Π.. 

 Ρελ ΘΑ 14097/757/2012 (ΦΔΘ Β 3346 – 14.12.2012) «Έιεγρνο ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ ζηνπο πιαζηηθνχο ζσιήλεο θαη ζηα εμαξηήκαηα απηψλ γηα ηε 

κεηαθνξά πφζηκνπ λεξνχ, απνρεηεπηηθψλ ιπκάησλ θαη ελδνδαπέδηα ζέξκαλζε» 

 Ρηο πξφηππεο Διιεληθέο Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο.  

 Ρελ Θ..Α. 2/2600/2001 – «Ξνηφηεηα ηνπ λεξνχ αλζξψπηλεο θαηαλάισζεο, 

ζε ζπκκφξθσζε πξνο ηελ νδεγία 98/83/ΔΘ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο ηεο 3εο Λνεκβξίνπ 1998» φπσο ηζρχεη. 

 Ρελ Θ..Α. νηθ. 146896/17.10.2014 (ΦΔΘ 2878/27.10.2014 Ρεχρνο Β‟) 

«Θαηεγνξίεο αδεηψλ ρξήζεο θαη εθηέιεζεο έξγσλ αμηνπνίεζεο ησλ πδάησλ. 

Γηαδηθαζία θαη φξνη έθδνζεο ησλ αδεηψλ, πεξηερφκελν θαη δηάξθεηα ηζρχνο ηνπο 

θαη άιιεο ζπλαθείο δηαηάμεηο» 

 ηελ ππ‟ αξ. 13022 (ΦΔΘ 1377/Β‟/24-4-2018) Θνηλή πνπξγηθή Απφθαζε ΘΑ 

≪Δηδηθφ Ξξφγξακκα Σνξήγεζεο Δπελδπηηθψλ Γαλείσλ ζε ΝΡΑ: ζθνπφο, 

θξηηήξηα έληαμεο, δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη αμηνιφγεζεο αηηήζεσλ, έιεγρνο 

πνξείαο πινπνίεζεο ησλ έξγσλ, φξνη θαη δηθαηνινγεηηθά ρνξήγεζεο ησλ 

δφζεσλ ησλ δαλείσλ, ηξφπνο απφδνζεο ηνπ πξντφληνο ησλ δαλείσλ, δηαδηθαζία 

θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ δαλείσλ απφ ην ΞΓΔ θαη ινηπά 

δεηήκαηα δηαρείξηζεο πξνγξάκκαηνο≫ 

 Ρελ κε αξ. πξση. 1817/12-05-2020 πξφζθιεζε ηεο Δηδηθήο πεξεζίαο ηνπ Δ.Ξ. 

«Γπηηθή Διιάδα 2014-2020» γηα ηελ ππνβνιή πξνηάζεσλ κε ηίηιν «Γξάζεηο 
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εθζπγρξνληζκνχ ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο» γηα ηελ δξάζε 

26b11b_4, 

 Ρελ κε αξ. πξση. 99896/21-05-2020 πξφηαζε ηεο “ΓΔΑ ΞΟΓΝ” πξνο ηελ 

Δηδηθή πεξεζία Γηαρείξηζεο γηα ηελ έληαμε ηεο πξάμεο «ΔΞΔΘΡΑΠΖ 

ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΑΡΝΚΑΡΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΡΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ 

ΡΥΛ ΓΗΘΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΡΝ ΓΖΚΝ ΞΟΓΝ» ζην Δ.Ξ. «Γπηηθή Διιάδα 

2014-2020», 

 Ρε κε αξ. πξση. 1221/10-03-2021 (ΑΓΑ: 9ΤΠΓ7Ι6-Φ1Γ) Απφθαζε Έληαμεο 

ηεο πξάμεο «ΔΞΔΘΡΑΠΖ ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ ΑΡΝΚΑΡΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ 

ΔΘΠΓΣΟΝΛΗΠΚΝΠ ΡΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΥΛ ΓΗΘΡΥΛ ΓΟΔΠΖΠ ΡΝ ΓΖΚΝ 

ΞΟΓΝ» ζην Δ.Ξ. «Γπηηθή Διιάδα 2014-2020» πνπ έιαβε θσδηθφ ΝΞΠ 

5063641, 

 Ρε κε αξηζκφ   46/2021 απφθαζε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηεο ΓΔΑ 

Ξχξγνπ γηα ηελ  έγθξηζε δηελέξγεηαο δηεζλνχο αλνηρηνχ ειεθηξνληθνχ 

δηαγσληζκνχ, Ρε κε αξηζκφ    45 /2021 απφθαζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ  

έγθξηζε ησλ φξσλ θαη ησλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο, Ρε κε αξηζκ.    47 /2021 

απφθαζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ  ζπγθξφηεζε επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη Ρε κε αξηζκ. 49/2021 

ζπγθξφηεζε επηηξνπήο παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ηεο ζχκβαζεο, Ρε κε 

αξηζκ. 48/2021 απφθαζε Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ζπγθξφηεζεο επηηξνπήο 

αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ θαη πξνζθπγψλ. 

 ησλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ 

ινηπψλ δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα 

ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 

αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ 

δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη 

αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ. 

Νη φξνη ηεο Γηαθήξπμεο απηήο, σο εηδηθέο δηαηάμεηο, θαηηζρχνπλ ησλ γεληθψλ 

δηαηάμεσλ ηεο παξαπάλσ λνκνζεζίαο, εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξφθεηηαη γηα 

δηαηάμεηο αλαγθαζηηθνχ δηθαίνπ. 

 

1.5 Ξξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ  

Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε      17  / 06  /2021 

θαη ψξα    14:00. Ζ δηαδηθαζία ζα δηελεξγεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ 

Δζληθνχ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.Γ.Ζ.Π.), ε νπνία 

είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηελ 12 

Καΐνπ 2021  θαη ψξα 14:00. 

 

1.6 Γεκνζηφηεηα 

Α. Γεκνζίεπζε ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ξξνθήξπμε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απεζηάιε κε ειεθηξνληθά κέζα γηα 

δεκνζίεπζε ζηηο    06 / 05/2021 ζηελ πεξεζία Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθήο 

Έλσζεο,. 

Β. Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν  

Ζ πξνθήξπμε θαη ην πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθαλ 

ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚΓΖΠ).  

Ρν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε αθφκε θαη ζηε 

δηαδηθηπαθή πχιε ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π.: http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ ε 

ζρεηηθή ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ΔΠΖΓΖΠ 

έιαβε Ππζηεκηθφ Αχμνληα Αξηζκφ:110002  

Ξξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο) δεκνζηεχεηαη θαη ζηνλ Διιεληθφ 

Ρχπν, ζχκθσλα κε ην άξζξν 66 ηνπ Λ. 4412/2016. Ζ πξνθήξπμε (πεξίιεςε ηεο 

παξνχζαο Γηαθήξπμεο) φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 4 

ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΓΗΑΓΔΗΑ). Ζ Γηαθήξπμε ζα θαηαρσξεζεί 

ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

Γ. Έμνδα δεκνζηεχζεσλ 

Ζ δαπάλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Ρχπν βαξχλεη ηνλ αλάδνρν.  

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, 

εθφζνλ επηιεγνχλ,  ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο 

πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ 

ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή 

δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο 

απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ 

ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ 

επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο 

αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο 

αξκνδηφηεηάο ηνπο.  

β) δελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ΄φιε ηε δηάξθεηα 

ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

εθφζνλ επηιεγνχλ 

γ) ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

δ) Νη νηθνλνκηθνί θνξείο ιακβάλνπλ φια ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηελ απνηξνπή ή 

ηεξκαηηζκφ νπνηαζδήπνηε θαηάζηαζεο ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ πνπ ζα 

κπνξνχζε λα πξνθχςεη ζπγθεθξηκέλα σο απνηέιεζκα νηθνλνκηθνχ ζπκθέξνληνο, 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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πνιηηηθήο ή εζληθήο ζρέζεο, νηθνγελεηαθψλ ή ζπλαηζζεκαηηθψλ δεζκψλ ή 

νπνηαζδήπνηε άιιεο ζπλαθνχο ζχλδεζεο ή θνηλνχ ζπκθέξνληνο. 

Κε κέξηκλα ηνπ αλαζέηνληνο θνξέα ιακβάλνληαη ηα απαξαίηεηα κέηξα γηα ηε 

δηαζθάιηζε ηεο κε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ ησλ εκπιεθνκέλσλ. Δπίζεο ν 

αλαζέησλ θνξέαο ιακβάλεη κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε φηη ην πξνζσπηθφ ηνπ, 

πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο δηνίθεζήο ηνπ, δελ εκπιέθνληαη ζε θαηάζηαζε, ε νπνία 

ζα κπνξνχζε λα πξνθαιέζεη ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ. 
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2. ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

2.1 Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

Ρα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο  είλαη ηα αθφινπζα: 

1. ε κε αξ. 791/05-05-2021 Ξξνθήξπμε ηεο Πχκβαζεο , φπσο απηή έρεη 

δεκνζηεπηεί ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο φπνπ έιαβε 

ζρεηηθφ αξηζκφ δεκνζίεπζεο ζηελ TED 

2. ε παξνχζα Γηαθήξπμε κε ηα αθφινπζα Ξαξαξηήκαηα πνπ απνηεινχλ 

αλαπφζπαζην κέξνο απηήο: 

 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η: Αλαιπηηθή Ξεξηγξαθή Φπζηθνχ θαη Νηθνλνκηθνχ 

Αληηθεηκέλνπ ηεο Πχκβαζεο 

 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ: Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ) 

 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗII: πνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ  

 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IV: Ξεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο 

 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V: Δηδηθή Ππγγξαθή ππνρξεψζεσλ 

 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VΗ:  Γεληθή Ππγγξαθή ππνρξεψζεσλ 

 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VII:  Ρερληθή πεξηγξαθή 

 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VIII:  Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο  

 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IX:  Ρηκνιφγην ηεο κειέηεο  

 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ X:  Ξξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο  

 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ XΗ: Ρηκνιφγην Ξξνζθνξάο θαη 

 ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ XII: Ξξνυπνινγηζκφο Ξξνζθνξάο  

3. νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο 

δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Ξξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο Πχκβαζεο 

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 Ππζηήκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΔΠΖΓΖΠ), ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ 

ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr. 

2.1.3 Ξαξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Ρα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά,  ην 

αξγφηεξν δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληίζηνηρα, ζην πιαίζην ηεο παξνχζαο, ζηε ζρεηηθή 

ειεθηξνληθή δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηελ πιαηθφξκα ηνπ 

ΔΠΖΓΖΠ, ε νπνία είλαη πξνζβάζηκε κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr. Αηηήκαηα παξνρήο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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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 ππνβάιινληαη είηε κε άιιν 

ηξφπν είηε ην ειεθηξνληθφ αξρείν πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ είλαη ειεθηξνληθά 

ππνγεγξακκέλν, δελ εμεηάδνληαη.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ 

πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ 

λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ 

πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο 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, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ 

πξνζεζκηψλ. 

2.1.4 Γιψζζα 

Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα ζε πξσηφηππα 

ή λνκίκσο επηθπξσκέλα αληίγξαθα. Πε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ 

ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο 

γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε. 

Ρπρφλ ελζηάζεηο ή πξνδηθαζηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. 

Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή 

γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε 

Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 

(Α΄188). Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή 

ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο 

ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν.  

Ρα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη 

απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα 

έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5.10.1961, 

πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188). Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά 

έγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε 
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είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο λνκνζεζίαο είηε απφ 

πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην έγγξαθν. 

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη ηα εγρεηξίδηα (manuals) κπνξνχλ λα 

ππνβάιινληαη ζηελ Αγγιηθή, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζε ζηελ 

ειιεληθή. 

Θάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη 

ηνπ αλαδφρνπ, ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Νη 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) 

πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ 

Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ ή ζηα θξάηε-κέξε ηεο ΠΓΠ θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. Κπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην 

Ρ.Κ.Δ.Γ.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη 

Γαλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ 

ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην Ρακείν 

Ξαξαθαηαζεθψλ θαη Γαλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε 

νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ 

έλαλ ή πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Νη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ 

εκεξνκελία έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία 

απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, 

ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο αλαγξάθνληαη φια 

ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο),  δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε 

παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο 

ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην 

πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα 

ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία  ππνβνιήο 

πξνζθνξψλ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ 

αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο 

εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή έγγξαθε 

εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ 

εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο 

ζρεηηθήο ζχκβαζεο.  

πνδείγκαηα ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ παξαηίζεληαη ζην Ξαξάξηεκα ΗΗΗ ηεο 

παξνχζεο.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ 

πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 
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2.2 Γηθαίσκα Ππκκεηνρήο - Θξηηήξηα Ξνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ 

θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα 

κέιε απηψλ, πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ 

αλάζεζε δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο 

γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ 

Ππκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο 

παξαγξάθνπ θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε 

ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

2. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ 

ζπκπξάμεσλ, δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή γηα ηελ 

ππνβνιή πξνζθνξάο. 

 3. Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια 

ηα κέιε ηεο επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο 

νιφθιεξνλ. 

2.2.2 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, θαηαηίζεηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

(πξνζθέξνληεο), εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 

ζαξάληα ηξηψλ ρηιηάδσλ ελληαθνζίσλ ελελήληα ηεζζάξσλ επξψ (43.994,00€) πνπ 

αληηζηνηρεί ζην 2% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο ρσξίο ηνλ ΦΞΑ κε ηελ 

θαηάιιειε ζηξνγγπινπνίεζε. Πηελ 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 ηνπιάρηζηνλ επηά (7) κήλεο κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ, άιισο ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, πξηλ 

ηε ιήμε ηεο πξνζθνξάο, λα δεηά απφ ηνλ πξνζθέξνληα λα παξαηείλεη, πξηλ ηε 

ιήμε ηνπο, ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο. 

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 ζην άξζξν 302 ηνπ λ. 4412/2016. 
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2.2.2.3. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνρήο θαηαπίπηεη, αλ ν πξνζθέξσλ απνζχξεη ηελ 

πξνζθνξά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο απηήο, παξέρεη ςεπδή ζηνηρεία ή 

πιεξνθνξίεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.8, απνδεηρζεί φηη δελ 

θαιχπηεη ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε, δελ πξνζθνκίζεη εγθαίξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα 

δηθαηνινγεηηθά ή δελ πξνζέιζεη εγθαίξσο γηα ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

2.2.3 Ιφγνη απνθιεηζκνχ 

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 ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα 

έλαλ απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο:  

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο 

απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 

ζ.42),  

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο 

ηεο δηαθζνξάο ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή 

ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ 

παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔ ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ 

ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ 

θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα,  

γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία 

ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 

27.11.1995, ζ. 48), ε νπνία θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2002/475/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή 

απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο νξίδνληαη ζην 

άξζξν 4 απηήο,  

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο, φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά 

κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο 

ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ 

εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 
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ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην 

άξζξν 2 ηεο Νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ 

αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔ ηνπ Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 

ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 

4198/2013 (Α΄ 215). 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο απνθιείεηαη, επίζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο ηνπ 

νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ.  

Πηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ 

εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ε 

ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ  αθνξά  ζηνπο δηαρεηξηζηέο. 

Πηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ αθνξά ζηνλ Γηεπζχλνληα Πχκβνπιν, θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ 

Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

Πηηο πεξηπηψζεηο Ππλεηαηξηζκψλ, ε ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ αθνξά 

ζηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

Πε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ 

πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζη) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ 

έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε 

απφ ηελ εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε.  

2.2.3.2. Πηηο 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/θαη   

β) φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή 

θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ 

Διιάδα, νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

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 
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ησλ πξνζηίκσλ είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή 

ηνπο.  

ή/θαη 

γ) ε Αλαζέηνπζα Αξρή  γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη 

έρνπλ επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν 

(2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: 

αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ 

Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ 

ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 

266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» ζνβαξφηεηαο, νη 

νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) δχν 

(2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ 

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

δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Νη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ 

απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ. 

2.2.3.3. Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο 

ζχκβαζεο, νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο:  

(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 

253 ηνπ λ. 4412/2016,  

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή 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 εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε 

αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε 

εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ 

ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ 

ιεηηνπξγίαο,  

(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν 

ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ,  

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 262 

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, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ λ. 4412/2016, δελ 

κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα,  
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(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ 

εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 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 ηνπ άξζξνπ 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 εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ 

επηινγή ή ηελ αλάζεζε,  

(ζ) εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα απνδείμεη, κε θαηάιιεια κέζα φηη έρεη 

δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ 

αθεξαηφηεηά ηνπ.  

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζ)  ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ 

έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε 

απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ γεγνλφηνο.  

2.2.3.4. Απνθιείεηαη, επίζεο, νηθνλνκηθφο θνξέαο απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο  ζχκβαζεο, εάλ ζπληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο 

εθαξκνγήο ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005, φπσο ηζρχεη (ακηγψο 

εζληθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ). 

2.2.3.5. Ν 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  

2.2.3.6. Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) θαη 2.2.3.3 κπνξεί λα 

πξνζθνκίδεη ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ 

γηα λα απνδείμνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο 

απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. Ρα 

κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ 

αδηθήκαηνο ή ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη 

ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Νηθνλνκηθφο θνξέαο 

πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, 

ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ή 
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αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ δπλαηφηεηαο 

θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. 

2.2.3.7. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ 

κέηξσλ θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ άξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016. 

2.2.3.8. Νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή 

απφθαζε ηνπ άξζξνπ 306 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ 

απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

Θξηηήξηα Δπηινγήο 

2.2.4 Θαηαιιειφηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο ηεο παξνύζαο 

ζύκβαζεο απαηηείηαη λα αζθνύλ εκπνξηθή ή βηνκεραληθή ή βηνηερληθή 

δξαζηεξηόηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο πξνκήζεηαο.  Οη νηθνλνκηθνί θνξείο 

πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απαηηείηαη λα 

είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα από ηα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα πνπ 

ηεξνύληαη ζην θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνύλ νπνηαδήπνηε άιιε 

απαίηεζε νξίδεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. 

Σηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθώλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ 

Δπξσπατθνύ Οηθνλνκηθνύ Χώξνπ (Δ.Ο.Χ) ή ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε 

ΣΓΣ, ή ζε ηξίηεο ρώξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνύκελε πεξίπησζε θαη 

έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα 

δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε 

αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξώα. Οη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα 

νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζην Βηνηερληθό ή Δκπνξηθό ή 

Βηνκεραληθό Δπηκειεηήξην.  

2.2.5 Νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Όζνλ αθνξά ηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ: 

 Ξηζηνιεπηηθή ηθαλφηεηα. Δπαξθεί σο απφδεημε πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ε 

δαλεηνιεπηηθή ηθαλφηεηα φηαλ αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ ζην 20% ηεο 

εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Ξ.Α.,  

 αζξνηζηηθφ θχθιν εξγαζηψλ γηα ηηο 3 ηειεπηαίεο δεινχκελεο νηθνλνκηθέο 

ρξήζεηο (έηε 2017, 2018 θαη 2019) ηνπιάρηζηνλ ίζν κε ηελ εθηηκψκελε αμία 

ηεο ζχκβαζεο ρσξίο Φ.Ξ.Α. θαη 

 λα κελ έρεη γηα ηηο 3 ηειεπηαίεο δεινχκελεο νηθνλνκηθέο ρξήζεηο (έηε 2017, 

2018 θαη 2019), αξλεηηθφ απνηέιεζκα ηνπ ηζνινγηζκνχ. 

2.2.6 Ρερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

Όζνλ αθνξά ζηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα γηα ηελ παξνχζα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ : 

 Δκπεηξία φηη έρεη εθηειέζεη ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, δχν (2) ηνπιάρηζηνλ 

εθαξκνγέο ζε αληίζηνηρεο πξνκήζεηεο/ εγθαηαζηάζεηο εμνπιηζκνχ 
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πξνγξακκαηηδφκελσλ ινγηθψλ ειεγθηψλ (PLC), ηειεκεηξηθψλ 

θαηαγξαθηθψλ (Data Loggers) θαη δηαηάμεσλ In-line κέηξεζεο πνηφηεηαο 

λεξνχ θαη πίεζεο ζε δίθηπα χδξεπζεο φπνπ ε θάζε εθαξκνγή ζα 

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ελλέα (9) Ρνπηθνχο Πηαζκνχο θαη ζα έρεη 

ειάρηζην πξνυπνινγηζκφ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 300.000,00 € πιένλ Φ.Ξ.Α., 

 Δκπεηξία φηη έρεη εθηειέζεη ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, δχν (2) ηνπιάρηζηνλ 

εθαξκνγέο ζε αληίζηνηρεο πξνκήζεηεο/ εγθαηαζηάζεηο εμνπιηζκνχ 

απηνκαηνπνηεκέλεο αλάγλσζεο ελδείμεσλ θαηαλάισζεο (AMR) ζε δίθηπα 

χδξεπζεο, φπνπ ε θάζε εθαξκνγή ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ πέληε 

ρηιηάδεο (5.000) Ρνπηθνχο Πηαζκνχο θαη ζα έρεη ειάρηζην πξνυπνινγηζκφ 

ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 500.000,00 € πιένλ Φ.Ξ.Α. θαη 

 Θαηάιιειν ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή.  

2.2.7 Ξξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, 

πγείαο θαη αζθάιεηαο ζηελ εξγαζία θαη αζθάιεηαο πιεξνθνξηψλ 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο νθείινπλ 

λα ζπκκνξθψλνληαη θαη λα θέξνπλ: 

 Ξηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛ ISO 9001:2015 ή λεφηεξν γηα ηε 

δηαρείξηζε πνηφηεηαο,  

 Ξηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛ ISO 14001:2015 ή λεφηεξν γηα ηε 

Ξεξηβαιινληηθή δηαρείξηζε, 

 Ξηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛ ISO 45001:2015 ή λεφηεξν γηα 

ηελ γεία θαη Αζθάιεηαο Δξγαζίαο θαη 

 Ξηζηνπνίεζε ζχκθσλα κε ην πξφηππν ΔΛ ISO 27001:2013 ή λεφηεξν γηα ηε 

δηαρείξηζε ηεο αζθάιεηαο ησλ πιεξνθνξηψλ. 

Νη πηζηνπνηήζεηο ζα πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε ηζρχ, θαηά ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ, λα είλαη εθδφζεσο δηαπηζηεπκέλνπ 

νξγαληζκνχ κέινο ηνπ ΔΠΓ θαη ην αληηθείκελν ηνπο ζα είλαη ζπλαθέο κε απηφ ηεο 

δεκνπξαηνχκελεο πξνκήζεηαο- εγθαηάζηαζεο θαη ζην ζθνπφ ηνπο ζα πξέπεη λα 

αλαθέξνληαη ηνπιάρηζηνλ ηα πεδία ηεο πξνκήζεηαο, κειέηεο, θαηαζθεπήο θαη 

ζπληήξεζεο έξγσλ ηειεκεηξίαο, ηειεειέγρνπ- ηειερεηξηζκνχ, πδξαπιηθνχ 

απηνκαηηζκνχ θαη αλάπηπμεο ή παξακεηξνπνίεζεο ινγηζκηθνχ.  

Γηα ηελ αλαγλψξηζε ηζνδχλακσλ πηζηνπνηεηηθψλ, ζα πξέπεη λα θαιχπηνληαη νη 

απαηηήζεηο ησλ νξηδφκελσλ ζηελ Νδεγία 2014/24/ΔΔ. 

2.2.8 Πηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ  

Νη 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 

απηνχο. Πηελ 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.  
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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. 

πφ ηνπο ίδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ κπνξνχλ λα ζηεξίδνληαη 

ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ έλσζε ή άιισλ θνξέσλ. 

2.2.9 Θαλφλεο απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Ξξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ  

Ξξνο 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 Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ζχκθσλα κε ην 

επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Ξαξάξηεκα ΗΗ, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε 

ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. Ρν ΔΔΔΠ θαηαξηίδεηαη 

βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ  ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 2 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 

2016/7 θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο  ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 1. 

Ρν ΔΔΔΠ κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή 

εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε 

ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή 

έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, 

ππνβάιιεηαη έλα Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ην νπνίν είλαη 

δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα σο  πξνθαηαξθηηθή απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ 

άξζξνπ 2.2.3.1 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. 

Υο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, 

φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ 

θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ 

πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο 

ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

Πηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην 

Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε 

κέινο ηεο έλσζεο. 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Ρν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 
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2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 

ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 316 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη 

ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.8. ηεο 

παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη ζηελ 

ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ 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). 

Ν 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 ησλ παξαγξάθσλ 

2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.3. 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια 

απνδεηθηηθά ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο 

κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο 

Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ 

θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο εγγξάθσλ ή ζχζηεκα 

πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ 

εκπεξηέρεηαη ζην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ)  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ 

δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη γίλνληαη απνδεθηέο: 

 νη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, εθφζνλ 

έρνπλ ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,  

 νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. Πεκεηψλεηαη φηη δελ 

απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπο. 

Β.1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.3 νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα 

ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ 

πνηληθνχ κεηξψνπ ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ 

αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο 

ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν 

πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο 

(3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. 

Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή 
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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 ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2 θαη 2.2.3.3 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ 

εθδίδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα 
είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηνπ, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ 

αλαθέξεηαη ζε απηφ ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ 
απφ ηελ ππνβνιή ηνπ θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 
αλαθνξηθά κε ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 

πξνζσξηλφο αλάδνρνο έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα αθνξά 
Νξγαληζκνχο θχξηαο θαη επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) ζηνπ νπνίνπ νθείιεη λα 

θαηαβάιεη εηζθνξέο.  

Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2 α., πέξαλ ηνπ σο άλσ 
πηζηνπνηεηηθνχ, ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δελ έρεη 

εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ 
αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα 
πηζηνπνηεηηθά φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, 
εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην Ξξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. Ρν 

πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε δηθαζηηθή 
απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν Ξξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

ην δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ 
εθδίδεηαη απφ ην Γ.Δ.Κ.Ζ., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά 
ηζρχνπλ. Ρα θπζηθά πξφζσπα (αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε.  

Ζ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα 

ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο 
ειεθηξνληθήο πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ. 

γ) Γηα ηελ πεξίπησζε ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2.γ πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε 

Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Ππληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ Πρέζεσλ, πνπ 
λα έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ 
νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία 
ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

Κέρξη λα θαηαζηεί εθηθηή ε έθδνζε ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνχ, απηφ 
αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ρσξίο λα απαηηείηαη 

επίζεκε δήισζε ηνπ ΠΔΞΔ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ. 

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ 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 2.2.3.3, 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. 
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Νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε 

ζηελ νπνία αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο 
παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο 
πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α‟ θαη 

β‟, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3. Νη επίζεκεο δειψζεηο 
θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ πηζηνπνηεηηθψλ (e-

Certis) ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ λ. 4412/2016 

δ) Γηα ηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.3, ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη 

νξηδφκελνη ζηελ παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

ε) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.4, δηθαηνινγεηηθά νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ, 

εθφζνλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη αλψλπκε εηαηξία. [Δμαηξνχληαη ηεο 
ππνρξέσζεο απηήο νη εηαηξείεο πνπ είλαη εηζεγκέλεο ζην Σξεκαηηζηήξην ηεο ρψξαο 
εγθαηάζηαζήο ηνπο θαη ππνβάιινπλ πεξί ηνχηνπ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ ηνπο]. 

Δηδηθφηεξα ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιιεη πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο ηνπ 

θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο  είλαη νλνκαζηηθέο, 
ην νπνίν λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ 
ππνβνιή ηνπ, θαζψο θαη αλαιπηηθή θαηάζηαζε κε ηα ζηνηρεία ησλ κεηφρσλ ηεο 

εηαηξείαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ θάζε κεηφρνπ (κεηνρνιφγην), φπσο ηα 
ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο εηαηξείαο, ην πνιχ 

ηξηάληα εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο. 

Δάλ ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είλαη αιινδαπή αλψλπκε εηαηξία, θαη εθφζνλ έρεη, 
θαηά ην δίθαην ηεο έδξαο ηεο, νλνκαζηηθέο κεηνρέο, πξνζθνκίδεη πηζηνπνηεηηθφ 

αξκφδηαο αξρήο ηνπ θξάηνπο ηεο έδξαο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη νη κεηνρέο 
είλαη νλνκαζηηθέο, αλαιπηηθή θαηάζηαζε κεηφρσλ, κε αξηζκφ ησλ κεηνρψλ ηνπ 

θάζε κεηφρνπ, φπσο ηα ζηνηρεία απηά είλαη θαηαρσξεκέλα ζην βηβιίν κεηφρσλ ηεο 
εηαηξείαο κε εκεξνκελία ην πνιχ ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ 

ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ή θάζε άιιν ζηνηρείν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε 
νλνκαζηηθνπνίεζε κέρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ ησλ κεηνρψλ, πνπ έρεη ζπληειεζηεί 
ηηο ηειεπηαίεο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο. 

Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε, δειαδή εθφζνλ θαηά ην δίθαην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία 
έρεη ηελ έδξα ηεο  δελ έρεη νλνκαζηηθέο κεηνρέο, ππνβάιιεη βεβαίσζε πεξί κε 

ππνρξέσζεο νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ απφ αξκφδηα αξρή, εθφζνλ ππάξρεη 
ζρεηηθή πξφβιεςε, δηαθνξεηηθά πξνζθνκίδεη ππεχζπλε δήισζε ηνπ 
δηαγσληδφκελνπ, έγθπξε θαη ελεκεξσκέλε θαηάζηαζε κεηφρσλ πνπ θαηέρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ 1% ησλ κεηνρψλ θαη αλ δελ ηεξείηαη ηέηνηα θαηάζηαζε, ζρεηηθή 
θαηάζηαζε κεηφρσλ (κε 1%), ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία Γεληθή Ππλέιεπζε, αλ νη 

κέηνρνη απηνί είλαη γλσζηνί ζηελ εηαηξεία. Αλ δελ πξνζθνκηζζεί θαηάζηαζε θαηά 
ηα αλσηέξσ, ε εηαηξεία αηηηνινγεί ηνπο ιφγνπο πνπ νη κέηνρνη απηνί δελ ηεο είλαη 
γλσζηνί. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ ππεηζέξρεηαη ζηελ θξίζε ηεο σο άλσ αηηηνινγίαο. 
Γχλαηαη, σζηφζν, λα  απνδείμεη ηε δπλαηφηεηα ππνβνιήο ηεο θαηάζηαζεο 

κεηφρσλ, θαη κφλν ζηελ πεξίπησζε απηή ε εηαηξεία απνθιείεηαη απφ ηελ παξνχζα 
δηαδηθαζία. 

Ξεξαηηέξσ, πξηλ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ππνβάιιεηαη ε ππεχζπλε δήισζε 

ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ πνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο 20977/23-8-
2007 (Β‟ 1673) «Γηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ. 3310/2005 

φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005» θαη 
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ζη) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.7. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο 

νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, 
ζχκθσλα κε ην άξζξν 306 ηνπ λ. 4412/2016. 

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. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο 

κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ 

αληίζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Ξαξαξηήκαηνο XI ηνπ 

Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε 

εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. Πηελ πεξίπησζε 

πνπ ρψξα δελ ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα 

αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ 

πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ 

ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν θαη φηη 

αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ 

αλάζεζε ζχκβαζεο. 

Νη  εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε 

εγγξαθήο ζην Βηνηερληθφ ή Δκπνξηθφ ή Βηνκεραληθφ Δπηκειεηήξην. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο 

ηνπ άξζξνπ 2.2.4 (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο) γίλνληαη απνδεθηά, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο, εθηφο αλ, ζχκθσλα κε ηηο 

εηδηθφηεξεο δηαηάμεηο απηψλ, θέξνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο. 

Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.5 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ α) ηξαπεδηθέο βεβαηψζεηο 

απφ ηηο νπνίεο ζα πξνθχπηεη ζαθψο ην φξην ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη πηζηνδνηήζεσλ, 

β) ηζνινγηζκνχο ησλ ηξηψλ ηειεπηαίσλ νηθνλνκηθψλ ρξήζεσλ (έηε 2017, 2018 θαη 

2019) θαη γ) πίλαθα ηεθκεξίσζεο ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξνληαη ην έηνο (νηθνλνκηθή 

ρξήζε), ν θχθινο εξγαζηψλ θαη ην θαζαξφ απνηέιεζκα ρξήζεο πξν Φφξσλ. 

Ππγθεθξηκέλα, πξνζθνκίδεηαη πίλαθαο ηεθκεξίσζεο, ζχκθσλα κε ην αθφινπζν 

ππφδεηγκα: 

Α/Α ΔΡΝΠ ΘΘΙΝΠ ΔΟΓΑΠΗΩΛ ΘΑΘΑΟΝ 

ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑ 

ΣΟΖΠΖΠ ΞΟΝ ΦΝΟΩΛ 

1 2017 … … 

2 2018 … … 

3 2019   

Α/Α ΡΟΑΞΔΕΑ ΝΟΗΝ ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΔΩΛ/ 

ΞΗΠΡΝΓΝΡΖΠΔΩΛ 

ΝΟΗΝ ΔΘΓΝΠΖΠ 

ΔΓΓΖΡΗΘΩΛ 

ΔΞΗΠΡΝΙΩΛ 
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Δάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, γηα βάζηκν ιφγν, δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη ηα 

αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά, κπνξεί λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθή θαη 

ρξεκαηννηθνλνκηθή ηνπ επάξθεηα κε νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν έγγξαθν. 

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηηο βεβαηψζεηο θαη ηα 

ινηπά έγγξαθα ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ελ ιφγσ παξάγξαθν. 

Ππγθεθξηκέλα, θάζε νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ηα παξαθάησ: 

 Δκπεηξία φηη έρεη εθηειέζεη ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, δχν (2) ηνπιάρηζηνλ 

εθαξκνγέο ζε αληίζηνηρεο πξνκήζεηεο/ εγθαηαζηάζεηο εμνπιηζκνχ 

πξνγξακκαηηδφκελσλ ινγηθψλ ειεγθηψλ (PLC), ηειεκεηξηθψλ 

θαηαγξαθηθψλ (Data Loggers) θαη δηαηάμεσλ In-line κέηξεζεο πνηφηεηαο 

λεξνχ θαη πίεζεο ζε δίθηπα χδξεπζεο φπνπ ε θάζε εθαξκνγή ζα 

πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ ελλέα (9) Ρνπηθνχο Πηαζκνχο θαη ζα έρεη 

ειάρηζην πξνυπνινγηζκφ ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 300.000,00 € πιένλ Φ.Ξ.Α., 

 Δκπεηξία φηη έρεη εθηειέζεη ηελ ηειεπηαία πεληαεηία, δχν (2) ηνπιάρηζηνλ 

εθαξκνγέο ζε αληίζηνηρεο πξνκήζεηεο/ εγθαηαζηάζεηο εμνπιηζκνχ 

απηνκαηνπνηεκέλεο αλάγλσζεο ελδείμεσλ θαηαλάισζεο (AMR) ζε δίθηπα 

χδξεπζεο, φπνπ ε θάζε εθαξκνγή ζα πεξηιακβάλεη ηνπιάρηζηνλ πέληε 

ρηιηάδεο (5.000) Ρνπηθνχο Πηαζκνχο θαη ζα έρεη ειάρηζην πξνυπνινγηζκφ 

ηνπιάρηζηνλ ίζν κε 500.000,00 € πιένλ Φ.Ξ.Α.  

Ζ εκπεηξία ζα απνδεηθλχεηαη απφ αληίζηνηρεο βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο 

ησλ θπξίσλ ηνπ έξγνπ. Νη βεβαηψζεηο ζα πξέπεη λα αλαθέξνπλ ην 

ζπκβαηηθφ πνζφ, ηνλ πιήζνο θαη ηνλ ηχπν ησλ ζηαζκψλ, αλάιπζε ηνπ 

είδνπο ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ απηνί πεξηιακβάλνπλ, ηνλ ρξφλν θαη ηνλ ηφπν 

εθηέιεζεο, εάλ νη ζπκβάζεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζχκθσλα κε ηνπο 

θαλφλεο ηεο ηέρλεο, ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο 

θαη εάλ πεξαηψζεθαλ εκπξφζεζκα. Γίλνληαη δεθηέο θαη βεβαηψζεηο γηα ελ 

ελεξγεία ζπκβάζεηο κε πξνυπφζεζε φηη ην απαηηνχκελν πξνο ηεθκεξίσζε 

θπζηθφ αληηθείκελν λα έρεη ήδε παξαιεθζεί θαη νινθιεξσζεί. 

Υο πέξαο ηεο απαηηνχκελεο πεληαεηνχο εκπεηξίαο απφδεημεο ηεο ηερληθήο 

θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο νξίδεηαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ ζην ΔΠΖΓΖΠ.   

Δπηπιένλ, πξνζθνκίδεηαη πίλαθαο ηεθκεξίσζεο κε ηηο θπξηφηεξεο εθαξκνγέο 

πνπ εθηέιεζε επηηπρψο. Πηνλ πίλαθα αλαθέξνληαη ν πειάηεο, ζχληνκε 

πεξηγξαθή ηεο εθαξκνγήο κε αλαθνξά ζε πιήζνο θαη ηχπν ζηαζκψλ, ην 

πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ζηελ εθαξκνγή (ζε πεξίπησζε έλσζεο εηαηξεηψλ ή 

θνηλνπξαμηψλ), ε εκεξνκελία νινθιήξσζεο/ εθηέιεζεο, ν αξηζκφο, ε 

εκεξνκελία θαη ην πνζφ ηεο ζχκβαζεο θαη ε παξνχζα θάζε ζηελ νπνία 

βξίζθεηαη ε εθαξκνγή (νινθιεξσκέλε επηηπρψο / ζε παξαγσγηθή 

ιεηηνπξγία/ ππφ εθηέιεζε).  
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Πε πεξίπησζε πνπ ε εκπεηξία πξνθχπηεη απφ ζρέζε ππεξγνιαβίαο κίαο 

ζχκβαζεο, ν ζπληάθηεο ζα πξέπεη λα είλαη ν θχξηνο ηνπ έξγνπ/ αλαζέηνπζα 

αξρή (δεκφζηνη ή ηδησηηθνί θνξείο κε αξκνδηφηεηα δηαρείξηζεο δηθηχσλ 

χδξεπζεο). Δάλ ν πειάηεο είλαη δεκφζηνο θνξέαο, σο απνδεηθηηθφ ζηνηρείν 

ππνβάιιεηαη αξκφδηα βεβαίσζε πνπ ζπληάζζεηαη ή ζεσξείηαη απφ ηελ 

αξκφδηα δεκφζηα αξρή. Δάλ ν πειάηεο είλαη ηδηψηεο, σο απνδεηθηηθφ 

ζηνηρείν ππνβάιιεηαη πηζηνπνηεηηθφ πνπ ζπληάζζεη ν ηδηψηεο. Απφ ηα 

πεξηερφκελα ηνπ πίλαθα ζα πξέπεη λα ηεθκαίξεηαη ε ειάρηζηε απαίηεζε ηεο 

εκπεηξίαο πνπ ηίζεηαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.6 ηεο παξνχζαο. Πε πεξίπησζε 

αλαθξηβψλ ζηνηρείσλ ηεξνχληαη θαηά Λφκν νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο. Ν πίλαθαο 

ηεθκεξίσζεο πξέπεη λα έρεη ηελ εμήο κνξθή: 

Α/Α ΞΔΙΑΡΖ

Π 

ΠΛΡΝΚΖ 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΡΖΠ 

ΔΦΑΟΚΝΓΉΠ 

(ΞΙΖΘΝΠ/ 

ΡΞΝΠ 

ΠΡΑΘΚΩΛ) 

% ΘΑΗ ΔΗΓΝΠ 

ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

ΠΡΖΛ 

ΔΦΑΟΚΝΓΉ 

(ΝΡΑΛ ΑΦΝΟΑ ΠΔ 

ΔΛΩΠΔΗΠ 

ΔΡΑΗΟΗΩΛ / 

ΘΝΗΛΝΞΟΑΜΗΔΠ) 

ΖΚΔΟΝΚΖΛΗΑ 

ΝΙΝΘΙΖΟΩΠΖ

Π/ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

ΡΖΠ 

ΔΦΑΟΚΝΓΖΠ 

ΑΟΗΘΚΝΠ/ 

ΖΚΔΟΝΚΖ

ΛΗΑ/ 

ΞΝΠΝ 

ΠΚΒΑΠΖΠ 

ΞΑΟΝΠ

Α ΦΑΠΖ 

1 … … … … … … 

… … … … … … … 

 Θαηάιιειν ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη πιηθνηερληθή ππνδνκή. Υο απνδεηθηηθφ 

γηα ηνλ εμνπιηζκφ θαη ηελ πιηθνηερληθή ππνδνκή πξνζθνκίδεηαη ζχληνκε 

παξνπζίαζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα (ηζηνξηθφ, θχξηα βήκαηα αλάπηπμεο 

ηνπ, θχθινη εξγαζηψλ θιπ), πεξηγξαθή ηεο επηρεηξεκαηηθήο δνκήο ηνπ 

(λνκηθή κνξθή, νξγαλφγξακκα, εχξνο δξαζηεξηνηήησλ: αληηθείκελν, 

πξντφληα, ππεξεζίεο, ελδεηθηηθφ πειαηνιφγην), θαηάινγνο/ πίλαθαο 

εμνπιηζκνχ. Ππγθεθξηκέλα, πξνζθνκίδεηαη πίλαθαο ηεθκεξίσζεο, ζχκθσλα 

κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα: 

Α/Α ΔΗΓΝΠ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ 

ΠΛΡΝΚΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ/ΞΟΝΓΗΑΓΟ

ΑΦΔΠ 

ΞΝΠΝΡΖΡ

Α 

1 … … … 

… … … … 

Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε πξφηππα δηαρείξηζεο ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.7 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίγξαθα ησλ ελ ιφγσ 

πηζηνπνηήζεσλ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ ελ ιφγσ παξάγξαθν θαη πίλαθα 

ηεθκεξίσζεο ζηνλ νπνίν ζα αλαθέξνληαη ν θνξέαο πηζηνπνίεζεο, ην πξφηππν 

δηαρείξηζεο, ν ζθνπφο/ θαιππηφκελν αληηθείκελν, ν αξηζκφο ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ, ε 

εκεξνκελία αξρηθήο έθδνζεο θαη ε εκεξνκελία ιήμεο απηνχ. Ππγθεθξηκέλα, 

πξνζθνκίδεηαη πίλαθαο ηεθκεξίσζεο, ζχκθσλα κε ην αθφινπζν ππφδεηγκα: 

Α/Α ΦΝΟΔΑΠ 

ΞΗΠΡΝΞΝΗΖΠ

ΖΠ 

ΞΟΝΡΞΝ 

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠ

ΖΠ 

ΠΘΝΞΝΠ/ 

ΘΑΙΞΡΝΚΔ

ΛΝ 

ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛ

ΑΟ. 

ΞΗΠΡΝΞΝΗ

ΖΡΗΘΝ 

ΖΚΔΟΝΚΖΛ

ΗΑ 

ΑΟΣΗΘΖΠ 

ΔΘΓΝΠΖΠ 

ΖΚΔΟΝΚ

ΖΛΗΑ 

ΙΖΜΖΠ 
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Ν 

1 … … … … … … 

2 … … … … … … 

Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν 
νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ππνρξενχηαη, θαηά ηελ θείκελε 
λνκνζεζία, λα δειψλεη ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζε αξκφδηα αξρή 

(πρ ΓΔΚΖ), πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ην νπνίν 
πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή 

ηνπ.  Πηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα 
ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά 
κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΘ, ζπγθξφηεζε Γ.Π. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., 

αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ 
ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά 

ηελ ππνβνιή ηνπο. 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπ λνκηθνχ 
πξνζψπνπ, εθφζνλ απηή πξνθχπηεη απφ πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο (πρ γεληθφ 

πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ΓΔΚΖ), αξθεί ε ππνβνιή απηνχ, εθφζνλ έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο 
(3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. Πηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα λφκηκεο ζχζηαζεο θαη κεηαβνιψλ (φπσο θαηαζηαηηθά, 
πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΘ, θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή 
ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

Νη 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. 

Νη 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. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ 

πηζηνπνίεζε απφ νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα 

επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο VII ηνπ 

Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα πξνζθνκίδνπλ ζηηο 

αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα αξρή ή 

ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο.  

Πηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε 

εγγξαθή ησλ ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε 

πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ ιφγσ θαηάινγν.  
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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.  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο 

απαιιάζζνληαη απφ ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπο.  

Β.8. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, 

ππνβάιινπλ ηα παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ 

θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην 

άξζξν 254 παξ. 2 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016. 

Β.9. Πηελ 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. 

 

2.3 Θξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Θξηηήξην αλάζεζεο 

Θξηηήξην αλάζεζεο ηεο Πχκβαζεο είλαη ε είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά βάζεη βέιηηζηεο ζρέζεο πνηφηεηαο – ηηκήο κε 

ζπληειεζηή βαξχηεηαο ηφζν γηα ηελ ηερληθή φζν θαη γηα ηελ νηθνλνκηθή 

πξνζθνξά, ε νπνία εθηηκάηαη βάζεη ησλ θάησζη θξηηεξίσλ:  

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΘΟΗΡΖΟΗΝ ΠΛΡΔΙΔΠΡΖΠ 

ΒΑΟΡΖΡΑΠ (ζ) 

1 Ρερληθή Ξξνζθνξά 70% 

2 Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά 30% 

Δηδηθφηεξα ε Ρερληθή Ξξνζθνξά ππνδηαηξείηαη ζηα αθφινπζα θξηηήξηα. Ξην 

ζπγθεθξηκέλα, ηα Θξηηήξηα  Αλάζεζεο, εμεηάδνπλ ηε ζπκθσλία ησλ 

πξνζθεξφκελσλ πιηθψλ κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, φπσο απηέο θαζνξίδνληαη 

ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηελ επάξθεηα ηεο παξερφκελεο εθπαίδεπζεο, εγγχεζεο, 

ζπληήξεζεο θαη ην ρξνλνδηάγξακκα παξαδφζεσλ θαη αλαιχνληαη ζηα επηκέξνπο 

ζηνηρεία, ζχκθσλα κε ηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

Α/Α ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΘΟΗΡΖΟΗΝ 
ΠΛΡΔΙΔΠΡΖΠ 

ΒΑΟΡΖΡΑΠ (ζ) 

Θ1 Ξίλαθεο απηνκαηηζκνχ πιήξεηο  5% 

Θ2 Ξξνγξακκαηηδφκελνη Ινγηθνί Διεγθηέο (PLC) πιήξεηο 10% 

Θ3 Ρειεκεηξηθά θαηαγξαθηθά (Data Loggers) 10% 
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Θ4 Κεηξεηέο παξνρήο - ζηάζκεο 8% 

K5 
Γηαηάμεηο κέηξεζεο πνηνηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θαη 

απηφκαηεο ρισξίσζεο 
7% 

Θ6 
Γηαηάμεηο κέηξεζεο πνηφηεηαο λεξνχ θαη πίεζεο εληφο 

θξεαηίνπ 
10% 

Θ7 Ρειεκεηξηθέο δηαηάμεηο θαηαγξαθήο θαηαλάισζεο 25% 

Θ8 δξαπιηθφο εμνπιηζκφο 8% 

Θ9 Δμνπιηζκφο θαη Ινγηζκηθά ΘΠΔ 7% 

Θ10 Δθπαίδεπζε πξνζσπηθνχ   5% 

Θ11 Δγγχεζε - Γνθηκαζηηθή Ιεηηνπξγία - Ππληήξεζε 5% 

ΑΘΟΝΗΠΚΑ ΠΛΡΔΙΔΠΡΩΛ ΒΑΟΡΖΡΑΠ 100% 

Ζ επάξθεηα ηεο εθπαίδεπζεο - ηεθκεξίσζεο ζα βαζκνινγεζεί αλάινγα κε ην 

πξνηεηλφκελν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ρξνλνπξφγξακκα (πιήζνο σξψλ), ην 

πιήζνο εθπαηδεπνκέλσλ θαη ην πεξηερφκελν εθπαίδεπζεο ζε ζρέζε κε ηελ θάιπςε 

ησλ αλαγθψλ γηα ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ πξνζθεξφκελνπ ζπζηήκαηνο απφ 

ην πξνζσπηθφ ηεο πεξεζίαο, ηελ πξνζθεξφκελε ηεθκεξίσζε θαη ηα νξηδφκελα 

ζηε ζρεηηθή παξάγξαθν ηνπ ηεχρνπο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ.  

Ζ επάξθεηα ησλ ππεξεζηψλ Δγγχεζεο – Γνθηκαζηηθήο Ιεηηνπξγίαο -  πνζηήξημεο 

θαη Ξξνιεπηηθήο Ππληήξεζεο ζα βαζκνινγεζεί αλάινγα κε ηνπο πξνηεηλφκελνπο 

ρξφλνπο, ηελ πεξηνδηθφηεηα, ην επίπεδν παξνρήο ππεξεζηψλ θαη ηνλ παξερφκελν 

ρξφλν εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο, ε νπνία ρξνληθά νξίδεηαη θαη‟ ειάρηζηνλ ζε 12 

κήλεο κεηά ηελ πεξίνδν δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο, θαζψο θαη ηελ δηαδηθαζία πνπ 

ζα αθνινπζήζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ πξνκεζεπηή γηα ηελ απνθαηάζηαζε βιαβψλ, 

ηερληθή ππνζηήξημε ησλ πξνγξακκάησλ, ησλ ινγηζκηθψλ εθαξκνγήο, θ.ι.π. ψζηε 

ην πξνζθεξφκελν ζχζηεκα λα ιεηηνπξγεί εχξπζκα ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθέο 

θαηαζθεπήο ηνπ θαη αμηφπηζηα ζχκθσλα θαη κε ηα νξηδφκελα ζηε ζρεηηθή 

παξάγξαθν ηνπ ηεχρνπο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ. 

2.3.2 Βαζκνιφγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξψλ 

Ζ βαζκνιφγεζε θάζε θξηηεξίνπ αμηνιφγεζεο θπκαίλεηαη απφ 100 βαζκνχο ζηελ 

πεξίπησζε πνπ ηθαλνπνηνχληαη αθξηβψο φινη νη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, 

απμάλεηαη δε κέρξη ηνπο 120 βαζκνχο φηαλ ππεξθαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ θξηηεξίνπ.   

Θάζε θξηηήξην αμηνιφγεζεο βαζκνινγείηαη απηφλνκα κε βάζε ηα ζηνηρεία ηεο 

πξνζθνξάο,  είλαη πιήξσο θαη εηδηθά αηηηνινγεκέλε θαη πεξηιακβάλεη, εθηφο απφ 

ηε βαζκνινγία θαη ηελ ιεθηηθή δηαηχπσζε ηεο θξίζεο αλά θξηηήξην. 

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. 
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Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ 

παξαθάησ ηχπν :  

U = ζ1xΘ1 +……+ζ11xΘ11 

Θξηηήξηα κε βαζκνινγία κηθξφηεξε απφ 100 βαζκνχο (ήηνη πνπ δελ 

θαιχπηνπλ/παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

παξνχζαο) επηθέξνπλ ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

Ξιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ 

παξνπζηάδεη ην κεγαιχηεξν ηειηθφ βαζκφ αμηνιφγεζεο (ΡΒΑ) ν νπνίνο 

ππνινγίδεηαη κε βάζε ηνλ παξαθάησ ηχπν: 

ΡΒΑ = 0,7 X (ΠΡΞ) / (maxΠΡΞ) + 0,3 X (minΠΝΞ) / (ΠΝΞ), φπνπ: 

 ΡΒΑ: Ν ηειηθφο βαζκφο αμηνιφγεζεο ηνπ Νηθνλνκηθνχ θνξέα 

 ΠΡΞ: Ζ ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ηνπ Νηθνλνκηθνχ 

θνξέα 

 maxΠΡΞ: Ζ κέγηζηε ζπλνιηθή βαζκνινγία ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο κεηαμχ 

φισλ ησλ Νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

 minΠΝΞ:  Ζ ρακειφηεξε ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά κεηαμχ φισλ ησλ 

Νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

 ΠΝΞ : Ζ ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Νηθνλνκηθνχ θνξέα 

Ν βαζκφο αμηνιφγεζεο ζηξνγγπινπνηείηαη ζην δεχηεξν (2ν) δεθαδηθφ ςεθίν. 

Πε πεξίπησζε ηζνβαζκίαο πεξηζζφηεξσλ πξνζθνξψλ, σο πιένλ ζπκθέξνπζα 

πξνζθνξά ιακβάλεηαη απηή κε ηελ κεγαιχηεξε βαζκνινγία Ρερληθήο Ξξνζθνξάο. 

 

2.4 Θαηάξηηζε - Ξεξηερφκελν Ξξνζθνξψλ 

2.4.1 Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κε βάζε ηηο απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηε Γηαθήξπμε 

θαη ηα ινηπά ηεχρε γηα ην ζχλνιν ηεο πξνθεξπρζείζαο πνζφηεηαο ηεο πξνκήζεηαο.  

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. Πηελ 

πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) 

θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

2.4.2 Σξφλνο θαη Ρξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  

2.4.2.1. Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθά, 

κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, κέρξη ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεη ε παξνχζα δηαθήξπμε, ζηελ Διιεληθή 

Γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θάθειν, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηνλ 
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λ.4412/2016, ηδίσο άξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ πνπξγηθή Απφθαζε αξηζκ. 

56902/215 «Τερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ 

Σπζηήκαηνο Ηιεθηξνληθώλ Γεκνζίσλ Σπκβάζεσλ (Δ.Σ.Η.ΓΗ.Σ.)». 

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο απαηηείηαη 

λα δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή πξνεγκέλε 

ειεθηξνληθή ππνγξαθή πνπ ππνζηεξίδεηαη απφ εγθεθξηκέλν πηζηνπνηεηηθφ ην 

νπνίν ρνξεγήζεθε απφ έλαλ εγθεθξηκέλν πάξνρν ππεξεζηψλ πηζηνπνίεζεο, ν 

νπνίνο πεξηιακβάλεηαη ζηνλ θαηάινγν εκπίζηεπζεο πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ 

απφθαζε 2009/767/ΔΘ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Θαλνληζκφ (ΔΔ) 

910/2014 θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο .Α. 56902/215 “Τερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη 

δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνύ Ππζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

Ππκβάζεσλ (Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π)» (ΦΔΘ Β 1924/02.06.2017) θαη λα εγγξαθνχλ ζην 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΠΖΓΖΠ- Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr) 

αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζία εγγξαθήο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ίδηαο .Α.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη, νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο δελ έρνπλ ηελ ππνρξέσζε λα 

ππνγξάθνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππνβάιινπλ κε ηελ  πξνζθνξά ηνπο, κε 

ρξήζε πξνεγκέλεο ειεθηξνληθήο ππνγξαθήο, αιιά κπνξεί λα ηα απζεληηθνπνηνχλ 

κε νπνηνλδήπνηε άιιν πξφζθνξν ηξφπν, εθφζνλ ζηε ρψξα πξνέιεπζήο ηνπο δελ 

είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ζε δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Πηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε αίηεζε ζπκκεηνρήο 

ζπλνδεχεηαη κε ππεχζπλε δήισζε ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη ζηελ ρψξα 

πξνέιεπζεο δελ πξνβιέπεηαη ε ρξήζε  πξνεγκέλεο ςεθηαθήο ππνγξαθήο ή φηη 

ζηελ ρψξα πξνέιεπζεο δελ είλαη ππνρξεσηηθή ε ρξήζε πξνεγκέλεο ςεθηαθήο 

ππνγξαθήο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. Ζ 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθίνπ θέξεη ππνγξαθή έσο θαη δέθα (10) 

εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

2.4.2.2. Ν ρξφλνο ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο θαη νπνηαδήπνηε ειεθηξνληθή 

επηθνηλσλία κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε 

ππεξεζίεο ρξνλνζήκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 37 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη ην άξζξν 9 ηεο σο άλσ πνπξγηθήο Απφθαζεο. 

Κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο, δελ ππάξρεη ε 

δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην Πχζηεκα. Πε πεξηπηψζεηο ηερληθήο 

αδπλακίαο ιεηηνπξγίαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ, ε αλαζέηνπζα αξρή ζα ξπζκίζεη ηα ηεο 

ζπλέρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθή αλαθνίλσζή ηεο. 

2.4.2.3. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο ππνβάιινπλ κε ηελ πξνζθνξά ηνπο ηα αθφινπζα:  

(α) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο –Ρερληθή 

Ξξνζθνξά» ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλνληαη ηα θαηά πεξίπησζε απαηηνχκελα 

δηθαηνινγεηηθά θαη ε ηερληθή πξνζθνξά  ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο 

λνκνζεζίαο θαη ηελ παξνχζα. 

(β) έλαλ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» ζηνλ νπνίν 

πεξηιακβάλεηαη ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ηα θαηά 

πεξίπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά.  
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Απφ ηνλ πξνζθέξνληα ζεκαίλνληαη κε ρξήζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδίνπ ηνπ ζπζηήκαηνο 

ηα ζηνηρεία εθείλα ηεο πξνζθνξάο ηνπ πνπ έρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηήξα, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 257 ηνπ λ. 4412/16 . Δθφζνλ έλαο 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ραξαθηεξίδεη πιεξνθνξίεο σο εκπηζηεπηηθέο, ιφγσ χπαξμεο 

ηερληθνχ ή εκπνξηθνχ απνξξήηνπ, ζηε ζρεηηθή δήισζή ηνπ, αλαθέξεη ξεηά φιεο 

ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο λφκνπ ή δηνηθεηηθέο πξάμεηο πνπ επηβάιινπλ ηελ 

εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίαο. 

Γελ ραξαθηεξίδνληαη σο εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηηο ηηκέο κνλάδνο, 

ηηο πξνζθεξφκελεο πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά θαη ηα ζηνηρεία ηεο 

ηερληθήο πξνζθνξάο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ αμηνιφγεζή ηεο. 

2.4.2.4. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο ζπληάζζνπλ ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπο 

πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο ηηο αληίζηνηρεο εηδηθέο ειεθηξνληθέο θφξκεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Πηελ ζπλέρεηα ην ζχζηεκα παξάγεη ηα ζρεηηθά ειεθηξνληθά αξρεία ηα 

νπνία ππνγξάθνληα ειεθηξνληθά θαη ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα.  Τα 

ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ εηδηθή ειεθηξνληθή θόξκα ηνπ ζπζηήκαηνο θαη 

ηνπ παξαγόκελνπ ειεθηξνληθνύ αξρείνπ pdf (ην νπνίν ζα ππνγξαθεί ειεθηξνληθά) 

πξέπεη λα ηαπηίδνληαη. Σε αληίζεηε πεξίπησζε ην ζύζηεκα παξάγεη ζρεηηθό 

κήλπκα θαη ν πξνζθέξσλ θαιείηαη λα παξάγεη εθ λένπ ην ειεθηξνληθό αξρείν pdf]  

2.4.2.5. Ν ρξήζηεο - νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνβάιιεη ηνπο αλσηέξσ 

(ππν)θαθέινπο κέζσ ηνπ Ππζηήκαηνο, φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ: 

Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηε 

δηαδηθαζία ππνβάιινληαη απφ απηφλ ειεθηξνληθά ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ .pdf 

θαη εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί/παξαρζεί απφ ηνλ ίδην, θέξνπλ νξαηή κε 

θξππηνγξαθεκέλε ςεθηαθή ππνγξαθή ζθιεξήο απνζήθεπζεο, ρσξίο λα 

απαηηείηαη ζεψξεζε γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, κε ηελ επηθχιαμε ησλ 

αλαθεξζέλησλ ζηελ ηειεπηαία ππνπαξάγξαθν ηεο παξαγξάθνπ 2.4.2.1 ηνπ 

παξφληνο γηα ηνπο αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

Απφ ην Πχζηεκα εθδίδεηαη ειεθηξνληθή απφδεημε ππνβνιήο πξνζθνξάο, ε φπνηα 

απνζηέιιεηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα κε κήλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ.  

Πηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηδησηηθά έγγξαθα, απηά 

γίλνληαη απνδεθηά είηε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4250/2014 (Α‟ 

94), είηε θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε, 

ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία θέξεη ππνγξαθή κεηά ηελ 

έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ 

ζηνηρείσλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα 

ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο  πξνζθνξάο ηα νπνία απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε 

πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4250/2014. Ρέηνηα ζηνηρεία θαη 

δηθαηνινγεηηθά είλαη ελδεηθηηθά ε εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο, ηα πξσηφηππα 

έγγξαθα ηα νπνία έρνπλ εθδνζεί απφ ηδησηηθνχο θνξείο θαη δελ θέξνπλ 

επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα έγγξαθα πνπ θέξνπλ ηε Πθξαγίδα ηεο 
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Σάγεο (Apostille). Γελ πξνζθνκίδνληαη ζε έληππε κνξθή ζηνηρεία θαη 

δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θέξνπλ ειεθηξνληθή ππνγξαθή, ηα ΦΔΘ, ηα ηερληθά 

θπιιάδηα θαη φζα πξνβιέπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη νη θνξείο ππνρξενχληαη 

λα απνδέρνληαη ζε αληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. 

Ζ  αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα δεηεί  απφ πξνζθέξνληεο θαη ππνςήθηνπο ζε 

νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο, λα ππνβάιινπλ 

ζε έληππε κνξθή θαη ζε εχινγε πξνζεζκία φια ή νξηζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη 

ζηνηρεία  πνπ έρνπλ ππνβάιεη ειεθηξνληθά,  φηαλ απηφ απαηηείηαη γηα ηελ νξζή 

δηεμαγσγή ηεο δηαδηθαζίαο. 

2.4.3 Ξεξηερφκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο- Ρερληθή 

Ξξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο 

Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε 

δηαγσληζηηθή δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ:  

α) ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο (Δ.Δ.Δ.Π.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ 

παξ. 1 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016, 

β) ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο, φπσο πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 302 ηνπ Λ.4412/2016 

θαη ηα άξζξα  2.1.5 θαη 2.2.2 αληίζηνηρα ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο,  

γ) ηνπο πίλαθεο Ρεθκεξίσζεο Νηθνλνκηθήο θαη Σξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο 

(άξζξα 2.2.9.2.Β3 θαη 2.2.5 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο), Ρερληθήο θαη 

Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλφηεηαο (άξζξα 2.2.9.2.Β4 θαη 2.2.6 ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο) θαη Ξξνηχπσλ Γηαρείξηζεο (άξζξα 2.2.9.2.Β5 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο). Νη πίλαθεο ηεθκεξίσζεο ησλ αλσηέξσ θαηεγνξηψλ ζπληάζζνληαη ζε 

εληαίν έγγξαθν ην νπνίν ππνγξάθεηαη ςεθηαθά απφ ηνλ πξνζθέξνληα,  

δ) π. Γήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα κέζσ ηεο νπνίαο απνδέρεηαη φηη έρεη κειεηήζεη 

ιεπηνκεξψο φια ηα ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαη έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε φισλ 

ησλ ζηνηρείσλ ηεο δηαθήξπμεο θαζψο θαη ησλ επηηφπησλ ζπλζεθψλ πνπ αθνξνχλ 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη  

ε) ηε βεβαίσζε γλψζεο ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ πνπ ζα ρνξεγεζεί απφ ηελ 

πεξεζία ζχκθσλα κε ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 2.4.7 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

Νη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΔΔΔΠ  ην νπνίν έρεη 

αλαξηεζεί, ζε κνξθή αξρείσλ ηχπνπ XML θαη PDF, ζηε δηαδηθηπαθή πχιε 

www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΠΖΓΖΠ θαη απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο 

δηαθήξπμεο (Ξαξάξηεκα ΗΗ).  

Ρν ελ ιφγσ πξφηππν ππνβάιιεηαη ζηε δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr 

ηνπ ΔΠΖΓΖΠ. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο πξνζθνκίδεηαη ζε έληππε κνξθή (πξσηφηππν) 

εληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή. Δπηζεκαίλεηαη 

φηη ε ελ ιφγσ ππνρξέσζε δελ ηζρχεη γηα ηηο εγγπήζεηο ειεθηξνληθήο έθδνζεο (π.ρ. 

εγγπήζεηο ηνπ Ρ.Κ.Δ.Γ.Δ.). 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ 

ην ΔΔΔΠ γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

2.4.3.2 Ρερληθή Ξξνζθνξά  

H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο 

πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην Ξαξάξηεκα VIII 

«Ρερληθέο Ξξνδηαγξαθέο», πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο 

απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Ξεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθά, βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφηεηα ησλ 

πξνζθεξφκελσλ εηδψλ. 

2.4.4 Ξεξηερφκελα Φαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά» / Ρξφπνο ζχληαμεο 

θαη ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα 

θξηηήξην αλάζεζεο,  πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα έληππα ηα νπνία 

δηαηίζεληαη σο παξαξηήκαηα ΣΗ θαη ΣΗΗ ηεο παξνχζαο ηα νπνία πξέπεη λα 

ζπκπιεξσζνχλ απφ ην ζπκκεηέρνληα θαη λα ππνβιεζνχλ ειεθηξνληθά ζηε 

δηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΠΖΓΖΠ: 

 Ξαξάξηεκα XI: Ξξνυπνινγηζκφο Ξξνζθνξάο θαη  

 Ξαξάξηεκα ΣΗΗ: Ρηκνιφγην Ξξνζθνξάο 

Πε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δχν ηεπρψλ ή/ θαη ηεο 

ζπλνιηθήο ηηκήο πνπ θαηαρσξήζεθε ζηελ ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο, ε 

πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη.   

Ζ ηηκή ηεο πξνζθνξάο ζα είλαη απνθιεηζηηθά ζε Δπξψ θαη ζα πξέπεη λα 

αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο (ζην ηηκνιφγην πξνζθνξάο).   

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε 

επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο 

ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ 20%.  

Δπηζεκαίλεηαη φηη ην εθάζηνηε πνζνζηφ Φ.Ξ.Α. επί ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηέξσ ηηκήο 

ζα ππνινγίδεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.   

Νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη 

δελ αλαπξνζαξκφδνληαη. 

Υο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη ηηκή ζε 

ΔΟΥ ή πνπ θαζνξίδεηαη  ζρέζε ΔΟΥ πξνο μέλν λφκηζκα, β) δελ πξνθχπηεη κε 

ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 

ηνπ λ. 4412/2016 θαη γ) ε ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο. 

2.4.5 Σξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ 

Νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

γηα δηάζηεκα έμη (6) κελψλ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ξξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ 

πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη. Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη 

εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε 

ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 302 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 

2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ 

πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 

Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξάο, ηα απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο 

δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ είηε λα παξαηείλνπλ ηελ 

πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί πξηλ ηελ 

πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. 

Πηελ ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο 

πξνζθνξέο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 

Πε 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 είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά ηνπο είηε φρη. 

2.4.6 Ιφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ 

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο 

ησλ πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ 

νξίδεηαη πην πάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη 

ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Σξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. 

(Ξεξηερφκελν θαθέισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ηερληθήο πξνζθνξάο), 

2.4.4. (Ξεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη 

ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) , 2.4.5. (Σξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. 

(Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 3.2 (Ξξφζθιεζε ππνβνιήο 

δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ) ηεο παξνχζαο,  

β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ 

επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή 

δηφξζσζε, δελ έρνπλ απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή 

ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, 

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

εληφο ηεο πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 

102 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά,  
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ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή 

πεξηζζφηεξεο πξνζθνξέο. Ν 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 εθ παξαδξνκήο πεξηιακβάλεη δηθαηνινγεηηθά ηνπ ππνθαθέινπ ηεο 

«Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο» ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή παξάζεζε νπνηνπδήπνηε 

νηθνλνκηθνχ ζηνηρείνπ ζηνλ ππνθάθειν «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο – Ρερληθή 

Ξξνζθνξά» ή αληηζηξφθσο (ιφγσ κε εχξεζεο θαηά ηελ ειεθηξνληθή 

απνζθξάγηζε ηνπ ππνθαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο – Ρερληθή 

Ξξνζθνξά»). 

δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

ε) ε νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο,  

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

έγγξαθα ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο ζχκβαζεο. 

2.4.7 Ρνπηθέο Ππλζήθεο 

Κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπ, ν δηαγσληδφκελνο απνδέρεηαη φηη έρεη 

κειεηήζεη ιεπηνκεξψο φια ηα ζηνηρεία ηεο πξνκήζεηαο θαη έρεη ιάβεη πιήξε 

γλψζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ ηεο δηαθήξπμεο θαζψο θαη ησλ επηηφπησλ ζπλζεθψλ 

πνπ αθνξνχλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.  

Ξξνθεηκέλνπ νη ζπκκεηέρνληεο λα ππνγξάςνπλ ηελ απαηηνχκελε π. Γήισζε 

γλψζεο θαη απνδνρήο ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ θαη λα πξνβνχλ ζε ηπρφλ 

επηκεηξήζεηο πνπ ζεσξήζνπλ αλαγθαίεο, ζα πξέπεη λα επηζθεθζνχλ ηνπο ρψξνπο 

εγθαηάζηαζεο ησλ ζπζηεκάησλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ, θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο 

πξνο ηελ ππεξεζία.  

Ρν ζρεηηθφ αίηεκα ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζηελ ππεξεζία, κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. Νη ελδηαθεξφκελνη ζα 

ελεκεξσζνχλ κέζσ ηεο Γηαδηθηπαθήο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ 

Δ.Π.Ζ.ΓΖ.Π. γηα ηηο δηαζέζηκεο εκεξνκελίεο θαη ψξεο θαηά ηηο νπνίν κπνξεί λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε επίζθεςε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο. Δπηπιένλ ε 

ππεξεζία ζα δηαζέζεη ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ πνπ ζα ζπλνδεχζεη ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο θαη ζα παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο. Κε ην πέξαο ηεο 

επίζθεςεο ε Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνκεζεχζεη ηνπο ελδηαθεξφκελνπο βεβαίσζε 

ηεο γλψζεο ησλ ηνπηθψλ ζπλζεθψλ, ε νπνία ζα πξέπεη λα ππνβιεζεί ζην θάθειν 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο. 
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3. ΓΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑΠ - ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΩΛ   

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  

3.1.1 Ζιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξψλ 

Ρν πηζηνπνηεκέλν ζην ΔΠΖΓΖΠ, γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ  πξνζθνξψλ  αξκφδην 

φξγαλν ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο (Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ), πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε 

ηεο δηαδηθαζίαο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηά 

ην άξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016, αθνινπζψληαο ηα εμήο ζηάδηα: 

      Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά 

Ππκκεηνρήο-Ρερληθή Ξξνζθνξά» ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ παξάγξαθν 1.5 ηεο παξνχζαο 

 Ζιεθηξνληθή Απνζθξάγηζε ηνπ (ππφ)θαθέινπ «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», 

θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξίζεη ε αλαζέηνπζα αξρή 

Κε ηελ απνζθξάγηζε ησλ σο άλσ θαθέισλ, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα 

πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 3.1.2 ηεο παξνχζαο, θάζε πξνζθέξσλ  απνθηά 

πξφζβαζε ζηηο ινηπέο πξνζθνξέο θαη ηα ππνβιεζέληα δηθαηνινγεηηθά ηνπο, κε ηελ 

επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθείλσλ ηεο θάζε πξνζθνξάο, πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί 

σο εκπηζηεπηηθέο. 

Ρα απνηειέζκαηα θάζε ζηαδίνπ επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ 

νξγάλνπ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο 

πξνζθέξνληεο ή ζηνπο ζπκκεηέρνληεο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα 

ζπκπιεξψζνπλ ή λα δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ 

ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 310 ηνπ λ. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

Κεηά ηελ θαηά πεξίπησζε ειεθηξνληθή απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε 

Αλαζέηνπζα Αξρή πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κέζσ ησλ αξκφδησλ 

πηζηνπνηεκέλσλ ζην Πχζηεκα νξγάλσλ ηεο, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ 

θεηκέλσλ δηαηάμεσλ. 

Δηδηθφηεξα : 

α) ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, 

θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. 

β) Πηε ζπλέρεηα ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ φξγαλν πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε θαη 

βαζκνιφγεζε κφλν ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνίσλ ηα 

δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο έθξηλε πιήξε. Ζ αμηνιφγεζε θαη βαζκνιφγεζε γίλεηαη 

ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο θαη ζπληάζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ 

απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο 

ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρή θαη βαζκνιφγεζε ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ, κε βάζε ηα θξηηήξηα αμηνιφγεζεο ηνπ άξζξνπ 2.3.1 θαη 2.3.2 ηεο 

παξνχζαο. 
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Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ ηερληθψλ 

πξνζθνξψλ κπνξεί λα ζπληάζζεηαη εληαίν πξαθηηθφ, ην νπνίν θνηλνπνηείηαη απφ ην 

σο άλσ φξγαλν, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο», ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή πξνο έγθξηζε. 

Ρα απνηειέζκαηα ησλ ελ ιφγσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο» & 

«Ρερληθή Ξξνζθνξά» επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ 

νξγάλνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα 

απηήο, κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο 

ΔΠΖΓΖΠ,  ζηνπο πξνζθέξνληεο. Θαηά ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο ρσξεί 

πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3.4 ηεο 

παξνχζαο. 

γ) Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, 

απνζθξαγίδνληαη, θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζηελ εηδηθή 

πξφζθιεζε νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ εθείλσλ ησλ πξνζθεξφλησλ 

πνπ δελ έρνπλ απνξξηθζεί ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ. 

δ) Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο πξνβαίλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ πνπ απνζθξαγίζηεθαλ θαη ζπληάζζεη πξαθηηθφ ζην νπνίν εηζεγείηαη 

αηηηνινγεκέλα ηελ απνδνρή ή απφξξηςή ηνπο, ηελ θαηάηαμε ησλ πξνζθνξψλ θαη 

ηελ αλάδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ. 

Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο 

ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα αξρή απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα 

εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο 

απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Πηελ πεξίπησζε απηή εθαξκφδνληαη ηα 

άξζξα 313 θαη 314 λ. 4412/2016. 

Πηελ πεξίπησζε ηζνδχλακσλ πξνθνξψλ, δειαδή πξνζθνξψλ κε ηελ ίδηα 

ζπλνιηθή ηειηθή βαζκνινγία κεηαμχ δχν ή πεξηζζνηέξσλ πξνζθεξφλησλ ε 

αλάζεζε γίλεηαη ζηελ πξνζθνξά κε ηελ κεγαιχηεξε ζπλνιηθή βαζκνινγία 

ηερληθήο πξνζθνξάο.  

Αλ νη ηζνδχλακεο πξνζθνξέο έρνπλ ηελ ίδηα ζπλνιηθή βαζκνινγία ηερληθήο 

πξνζθνξάο, 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.   

Ρα απνηειέζκαηα ηνπ ελ ιφγσ ζηαδίνπ («Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά») 

επηθπξψλνληαη κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο, κέζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ζπζηήκαηνο ΔΠΖΓΖΠ,  ζηνπο 

πξνζθέξνληεο καδί κε αληίγξαθν ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ 

θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπ σο άλσ ζηαδίνπ. Θαηά ηεο ελ ιφγσ 

απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

άξζξν 3.4 ηεο παξνχζαο. 
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Πε θάζε πεξίπησζε, φηαλ εμ αξρήο έρεη ππνβιεζεί κία πξνζθνξά, 

εθδίδεηαη κηα απφθαζε, κε ηελ νπνία επηθπξψλνληαη ηα απνηειέζκαηα 

φισλ ησλ ζηαδίσλ, ήηνη Γηθαηνινγεηηθψλ Ππκκεηνρήο, Ρερληθήο 

Ξξνζθνξάο θαη Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο. 

 

3.2 Ξξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ - 

Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ζρεηηθή 

ειεθηξνληθή  πξφζθιεζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνλ πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν 

πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), θαη ηνλ θαιεί λα 

ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο  

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα λνκηκνπνίεζεο θαη ηα 

πξσηφηππα ή αληίγξαθα πνπ εθδίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 

ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ  πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ 

παξάγξαθν 2.2.9.2. 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. 

Ρα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθά, ππνβάιινληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα («πξνζσξηλφ 

αλάδνρν»), ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ζε κνξθή αξρείσλ pdf θαη 

πξνζθνκίδνληαη θαηά πεξίπησζε απφ απηφλ εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ 

απφ ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ ηνπο, θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α‟ 

94). Δηδηθά ηα απνδεηθηηθά ηα νπνία απνηεινχλ ηδησηηθά έγγξαθα, κπνξεί λα 

γίλνληαη απνδεθηά θαη ζε απιή θσηνηππία, εθφζνλ ζπλππνβάιιεηαη ππεχζπλε 

δήισζε ζηελ νπνία βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηά ηνπο θαη ε νπνία πξέπεη λα έρεη 

ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ. Όηαλ ππνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην θέξνπλ ειεθηξνληθή 

ππνγξαθή.  

Κε ηελ παξαιαβή ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδίδεη επηβεβαίσζε 

ηεο παξαιαβήο ηνπο θαη απνζηέιιεη ελεκεξσηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ζ‟ απηφλ 

ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε. 

Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε 

απηά πνπ ππoβιήζεθαλ, θαη ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο ππνβάιεη εληφο ηεο 

πξνζεζκίαο ηεο παξ. 5.3.1 ηνπ παξφληνο, αίηεκα πξνο ην αξκφδην φξγαλν 

αμηνιφγεζεο γηα ηελ παξάηαζε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο, ην νπνίν ζπλνδεχεηαη 

κε απνδεηθηηθά έγγξαθα απφ ηα νπνία λα απνδεηθλχεηαη φηη έρεη αηηεζεί ηελ 

ρνξήγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία 

ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεί γηα ηελ ρνξήγεζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρέο. 

Ρν παξφλ εθαξκφδεηαη θαη ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή δεηήζεη ηελ 

πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηά ηε δηαδηθαζία αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ ή αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο θαη πξηλ ην ζηάδην θαηαθχξσζεο, θαη΄ 
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εθαξκνγή ηεο δηάηαμεο ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 5 εδαθ. α‟ ηνπ λ. 4412/2016, 

ηεξνπκέλσλ ησλ αξρψλ ηεο ίζεο κεηαρείξηζεο θαη ηεο δηαθάλεηαο. 

Όζνη δελ έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ θαηαηέζεθαλ. 

Απνξξίπηεηαη ε πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ 

πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i)  θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία 

πνπ δειψζεθαλ κε ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο, είλαη ςεπδή ή 

αλαθξηβή, ή  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα 

πξσηφηππα ή αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ 

απνδεηθλχνληαη νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 

2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 2.2.4 έσο 2.2.8 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο 

παξνχζαο,  

Πε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα 

κεηαβνιέο ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε 

ην Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν Πχκβαζεο, φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο 

νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ εκέξα ηεο έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο (νςηγελείο 

κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

ηνπ.  

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ 

πξνζθνκίζεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ 

απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 

2.2.4 -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 θαηά ηα νξηδφκελα αλσηέξσ θαη ηε δηαβίβαζε 

ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε 

απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο, είηε γηα ηε καηαίσζε ηεο 

δηαδηθαζίαο, είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. 

Ρα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο 

ηεο Δπηηξνπήο επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

 

3.3 Θαηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν 

φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 
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ζε θάζε πξνζθέξνληα πνπ δελ έρεη απνθιεηζηεί νξηζηηθά  εθηφο απφ ηνλ 

πξνζσξηλφ αλάδνρν, ειεθηξνληθά κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο.   

Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξάγεη ηα έλλνκα απνηειέζκαηά ηεο, εθφζνλ ε 

αλαζέηνπζα αξρή δελ ηελ θνηλνπνίεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθέξνληεο πνπ δελ 

έρνπλ απνθιεηζηεί νξηζηηθά. Ρα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο 

θαη ηδίσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη εθφζνλ ζπληξέμνπλ ζσξεπηηθά ηα 

εμήο : 

α) παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ή ζε 

πεξίπησζε άζθεζεο, παξέιζεη άπξαθηε ε πξνζεζκία άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο 

θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ. θαη ζε πεξίπησζε άζθεζεο αίηεζεο αλαζηνιήο 

θαηά ηεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Ξ.Ξ., εθδνζεί απφθαζε επί ηεο αίηεζεο, κε ηελ 

επηθχιαμε ηεο ρνξήγεζεο πξνζσξηλήο δηαηαγήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ.4412/2016, 

β) νινθιεξσζεί επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο έιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ Ππλέδξην, 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013, εθφζνλ απαηηείηαη θαη  

γ) θνηλνπνηεζεί ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ ν 

ηειεπηαίνο ππνβάιιεη, ζηελ πεξίπησζε πνπ απαηηείηαη, έπεηηα απφ ζρεηηθή 

πξφζθιεζε, ππεχζπλε δήισζε, πνπ ππνγξάθεηαη θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 

79Α, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη, δελ έρνπλ επέιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ νςηγελείο 

κεηαβνιέο θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 104 θαη κφλνλ ζηελ πεξίπησζε ηνπ 

πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ ή ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο 

απφθαζεο θαηαθχξσζεο. Ζ ππεχζπλε δήισζε ειέγρεηαη απφ ηελ αξκφδηα 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ, ε νπνία ζπληάζζεη πξαθηηθφ πνπ ζπλνδεχεη ηε ζχκβαζε 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ ζέηνληαο ηνπ πξνζεζκία πνπ δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο είθνζη 

(20) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Ρν 

ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα.  

Πηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ 

ζπκθσλεηηθφ κέζα ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο, 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. 

 

3.4 Ξξνδηθαζηηθέο Ξξνζθπγέο - Ξξνζσξηλή Γηθαζηηθή Ξξνζηαζία 

Θάζε ελδηαθεξφκελνο, ν νπνίνο έρεη ή είρε ζπκθέξνλ λα ηνπ αλαηεζεί ε 

ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε θαη έρεη ή είρε ππνζηεί ή ελδέρεηαη λα ππνζηεί δεκία απφ 

εθηειεζηή πξάμε ή παξάιεηςε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαηά παξάβαζε ηεο 

λνκνζεζίαο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο, δηθαηνχηαη λα 

αζθήζεη πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή ελψπηνλ ηεο ΑΔΞΞ θαηά ηεο ζρεηηθήο πξάμεο ή 

παξάιεηςεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, πξνζδηνξίδνληαο εηδηθψο ηηο λνκηθέο θαη 

πξαγκαηηθέο αηηηάζεηο πνπ δηθαηνινγνχλ ην αίηεκά ηνπ. Πε πεξίπησζε πξνζθπγήο 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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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.  

Πε πεξίπησζε παξάιεηςεο, ε πξνζεζκία γηα ηελ άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο 

πξνζθπγήο είλαη δεθαπέληε (15) εκέξεο απφ ηελ επνκέλε ηεο ζπληέιεζεο ηεο 

πξνζβαιιφκελεο παξάιεηςεο. 

Ζ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή θαηαηίζεηαη ειεθηξνληθά κέζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

«Δπηθνηλσλία» ηνπ ΔΠΖΓΖΠ ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιέγνληαο 

θαηά πεξίπησζε ηελ έλδεημε «Ξξνδηθαζηηθή Ξξνζθπγή» θαη επηζπλάπηνληαο ην 

ζρεηηθφ έγγξαθν ζε κνξθή ειεθηξνληθνχ αξρείνπ Portable Document Format 

(PDF), ην νπνίν θέξεη εγθεθξηκέλε πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή ή 

πξνεγκέλε ειεθηξνληθή ππνγξαθή κε ρξήζε εγθεθξηκέλσλ πηζηνπνηεηηθψλ. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηαηίζεηαη 

παξάβνιν απφ ηνλ πξνζθεχγνληα ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, θαηά ηα εηδηθά νξηδφκελα 

ζην άξζξν 363 ηνπ λ. 4412/2016 ζην άξζξν 19 παξ. 1.1 θαη ζην άξζξν 7  ηεο κε 

αξηζκ. 56902/215 .Α..  

Ρν παξάβνιν  επηζηξέθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα, ζε πεξίπησζε νιηθήο ή κεξηθήο 

απνδνρήο ηεο πξνζθπγήο ηνπ ή ζε πεξίπησζε πνπ, πξηλ ηελ έθδνζε ηεο 

απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ επί ηεο πξνζθπγήο, ε αλαζέηνπζα αξρή αλαθαιεί ηελ 

πξνζβαιιφκελε πξάμε ή πξνβαίλεη ζηελ νθεηιφκελε ελέξγεηα.  

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 ΑΔΞΞ κεηά απφ άζθεζε πξνζθπγήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 368 

ηνπ λ. 4412/2016. Θαη‟ εμαίξεζε, δελ θσιχεηαη ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο εάλ 

ππνβιήζεθε κφλν κία (1) πξνζθνξά θαη δελ ππάξρνπλ ελδηαθεξφκελνη 

ππνςήθηνη. 

Θαηά ηα ινηπά, ε άζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν 

ηεο δηαγσληζηηθήο δηαδηθαζίαο, εθηφο αλ δεηεζνχλ πξνζσξηλά κέηξα πξνζηαζίαο 

θαηά ην άξζξν 366 ηνπ λ.4412/2016. 

Νη αλαζέηνπζεο αξρέο κέζσ ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο «Δπηθνηλσλίαο» ηνπ ΔΠΖΓΖΠ: 

• θνηλνπνηνχλ ηελ πξνζθπγή ζε θάζε ελδηαθεξφκελν ηξίην ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. α ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ.1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη ηελ πεξ. α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 39/2017. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368
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• δηαβηβάδνπλ ζηελ Αξρή Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (ΑΔΞΞ) ηα 

πξνβιεπφκελα ζηελ πεξ. β ηνπ πξψηνπ εδαθίνπ ηεο παξ. 1 ηνπ αξ. 365 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη ηελ πεξ. α΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 9 ηνπ π.δ. 39/2017. 

Ζ ΑΔΞΞ απνθαίλεηαη αηηηνινγεκέλα επί ηεο βαζηκφηεηαο ησλ πξνβαιιφκελσλ 

πξαγκαηηθψλ θαη λνκηθψλ ηζρπξηζκψλ ηεο πξνζθπγήο θαη ησλ ηζρπξηζκψλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο θαη, ζε πεξίπησζε παξέκβαζεο, ησλ ηζρπξηζκψλ ηνπ 

παξεκβαίλνληνο θαη δέρεηαη (ελ φισ ή ελ κέξεη) ή απνξξίπηεη ηελ πξνζθπγή κε 

απφθαζή ηεο, ε νπνία εθδίδεηαη κέζα ζε απνθιεηζηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) 

εκεξψλ απφ ηελ εκέξα εμέηαζεο ηεο πξνζθπγήο.  

Πε πεξίπησζε ζπκπιεξσκαηηθήο αηηηνινγίαο επί ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο, 

απηή ππνβάιιεηαη έσο θαη δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο 

θαη θνηλνπνηείηαη απζεκεξφλ ζηνλ πξνζθεχγνληα κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ 

ΔΠΖΓΖΠ ή αλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ κε νπνηνδήπνηε πξφζθνξν κέζν. πνκλήκαηα 

επί ησλ απφςεσλ θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθήο αηηηνινγίαο ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο 

θαηαηίζεληαη κέζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΠΖΓΖΠ έσο πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ 

ηε ζπδήηεζε ηεο πξνζθπγήο. 

Νη ρξήζηεο - νηθνλνκηθνί θνξείο ελεκεξψλνληαη γηα ηελ απνδνρή ή ηελ απφξξηςε 

ηεο πξνζθπγήο απφ ηελ ΑΔΞΞ.  

Ζ άζθεζε ηεο σο άλσ πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ 

άζθεζε ησλ έλδηθσλ βνεζεκάησλ  ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο 

αθχξσζεο ηνπ άξζξνπ 372 ηνπ λ. 4412/2016 θαηά ησλ εθηειεζηψλ πξάμεσλ ή 

παξαιείςεσλ ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ. 

Όπνηνο έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ κπνξεί λα δεηήζεη ηελ αλαζηνιή ηεο εθηέιεζεο ηεο 

απφθαζεο ηεο ΑΔΞΞ θαη ηελ αθχξσζή ηεο ελψπηνλ ηνπ αξκνδίνπ δηθαζηεξίνπ. 

Γηθαίσκα άζθεζεο ησλ ίδησλ ελδίθσλ βνεζεκάησλ έρεη θαη ε αλαζέηνπζα αξρή, 

αλ ε ΑΔΞΞ θάλεη δεθηή ηελ πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή. Κε ηα έλδηθα βνεζήκαηα ηεο 

αίηεζεο αλαζηνιήο θαη ηεο αίηεζεο αθχξσζεο ινγίδνληαη σο ζπκπξνζβαιιφκελεο 

κε ηελ απφθαζε ηεο ΑΔΞΞ θαη φιεο νη ζπλαθείο πξνο ηελ αλσηέξσ απφθαζε 

πξάμεηο ή παξαιείςεηο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί ή 

ζπληειεζηεί αληηζηνίρσο έσο ηε ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο ή ηελ πξψηε 

ζπδήηεζε ηεο αίηεζεο αθχξσζεο. 

Ζ άζθεζε ηεο αίηεζεο αλαζηνιήο δελ εμαξηάηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε άζθεζε 

ηεο αίηεζεο αθχξσζεο. 

Ζ αίηεζε αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηήξην κέζα ζε πξνζεζκία δέθα 

(10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ή ηελ πιήξε γλψζε ηεο απφθαζεο επί ηεο 

πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο. Γηα ηελ άζθεζε ηεο αηηήζεσο αλαζηνιήο θαηαηίζεηαη 

παξάβνιν, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην άξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 

4412/2016.  

Ζ άζθεζε αίηεζεο αλαζηνιήο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εάλ κε ηελ 

πξνζσξηλή δηαηαγή ν αξκφδηνο δηθαζηήο απνθαλζεί δηαθνξεηηθά. 
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Ρέινο, είλαη δπλαηή ε άζθεζε πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο ζηελ ΑΔΞΞ, γηα ηελ 

θήξπμε αθπξφηεηαο ηεο ζπλαθζείζαο ζχκβαζεο, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα 

άξζξα 368 έσο θαη 371 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

3.5 Καηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη 

αηηηνινγεκέλα ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ 

άξζξνπ 317 ηνπ λ. 4412/2016, κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ 

Γηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε 

ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, 

λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην απνηέιεζκά 

ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην 

ζθάικα ή ε παξάιεηςε.  



" ΕΠΕΚΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΕΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΤΡΓΟΤ " 

ΣΟ ΕΡΓΟ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΕΣΠΑ 

 Διακήρυξη σελ. 49 

4. ΝΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  

4.1 Δγγπήζεηο   

4.1.1 Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη εγγχεζε πξνθαηαβνιήο  

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 302 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο 

αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΞΑ, θαη θαηαηίζεηαη 

πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή, πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη θαη' ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο 

παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο θαη ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 302 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, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ ηζφπνζεο πξνο απηφλ 

πξνθαηαβνιήο.  

Πε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία 

ζπλεπάγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

θαηαζέζεη πξηλ ηελ ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο 

αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΞΑ.  

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο 

ζχκβαζεο, φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη.  

Πηελ πεξίπησζε ρνξήγεζεο πξνθαηαβνιήο, κεγαιχηεξνπ χςνπο απφ απηφ πνπ 

θαιχπηεηαη κε ηελ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν 

εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 302 παξ δ ηνπ λ. 4412/2016 θαη 

2.1.5. ηεο παξνχζαο,  πνπ ζα θαιχπηεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ ηεο 

εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο θαηαβαιινκέλεο πξνθαηαβνιήο. Ζ 

πξνθαηαβνιή θαη ε εγγχεζε πξνθαηαβνιήο κπνξνχλ λα ρνξεγνχληαη ηκεκαηηθά, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 5.1. ηεο παξνχζαο (ηξφπνο πιεξσκήο). 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη ε εγγχεζε πξνθαηαβνιήο απνδεζκεχνληαη 

ηκεκαηηθά, θαηά ην πνζφ πνπ αλαινγεί ζηελ αμία ηνπ κέξνπο ηνπ ηκήκαηνο 

ησλ πιηθψλ  πνπ παξαιήθζεθε νξηζηηθά κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη πνηνηηθή 

παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο 

πνηνηηθήο θαη πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη 

εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ.  

4.1.2 Δγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο  

Κεηά ηελ έγθξηζε  ηνπ πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο θαη πξνθεηκέλνπ λα 

απνδεζκεπηεί ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγχεζεο θαιήο 

ιεηηνπξγίαο. Ν ρξφλνο εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο μεθηλά κεηά ηελ νξηζηηθή 

παξαιαβή θαη ε δηάξθεηά ηνπ νξίδεηαη ζηελ πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ θαη ζε θάζε 

πεξίπησζε δελ ζα είλαη κηθξφηεξνο απφ ηνλ ειάρηζην ρξφλν εγγχεζεο θαιήο 



" ΕΠΕΚΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΕΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΤΡΓΟΤ " 

ΣΟ ΕΡΓΟ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΕΣΠΑ 

 Διακήρυξη σελ. 50 

ιεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 6.6 ηεο παξνχζαο. Ν αλάδνρνο 

ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηα φζα πεξηγξάθνληαη ζην άξζξν 6.6 ηεο παξνχζαο, 

θαζψο θαη φζα πεξηγξάθεη ν ίδηνο ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 

Ζ εγγχεζε θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ δέθα 

ρηιηάδσλ επξψ (10.000,00 €) θαη επηζηξέθεηαη κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ 

ιήμε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, δηάζηεκα θαηά ην 

νπνίν ε επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν 

παξαιαβήο ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ζην νπνίν απνθαίλεηαη γηα ηελ 

ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο. 

 

4.2  Ππκβαηηθφ Ξιαίζην - Δθαξκνζηέα Λνκνζεζία  

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη 

φξνη ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Θψδηθαο.  

 

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

4.3.1 Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ 

έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο 

ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ 

δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα X ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 

4412/2016, θαζψο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ θαη πξφιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνχ θηλδχλνπ. 

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 Πηηο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ πξντφλησλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο 

ηνπ λ. 2939/2001, επηπιένλ ηνπ φξνπ ηεο παξ. 4.3.1 πεξηιακβάλεηαη ν φξνο φηη ν 

αλάδνρνο ππνρξενχηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη θαζ‟ φιε ηε 

δηάξθεηα εθηέιεζεο λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ησλ παξαγξάθσλ 2 θαη 11 ηνπ 

άξζξνπ 4β ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 12 ή θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 16 ηνπ 

λ.2939/2001. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

κέζσ ηνπ αξρείνπ δεκνζηνπνίεζεο εγγεγξακκέλσλ παξαγσγψλ ζην Δζληθφ 

Κεηξψν Ξαξαγσγψλ (ΔΚΞΑ) πνπ ηεξείηαη ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Δ.Ν.ΑΛ. 

εληφο ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016θαη 

απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ζην νπνίν γίλεηαη 

ππνρξεσηηθά κλεία ηνπ αξηζκνχ ΔΚΞΑ ηνπ ππφρξενπ παξαγσγνχ. Ζ κε ηήξεζε 

ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ έρεη ηηο ζπλέπεηεο ηεο παξαγξάθνπ 

5 ηνπ άξζξνπ 105 ηνπ λ. 4412/2016 . 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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4.4 πεξγνιαβία 

4.4.1. Ν 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. Θαηά 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. Πε 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.  

Πε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο έρεη ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ 

φζνλ αθνξά ηε ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα-ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή 

ηθαλφηεηα θαη ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 

2.2.3. ηεο παξνχζαο, ηφηε ππνρξενχηαη λα ηνλ αληηθαηαζηήζεη.  

4.4.3. Ζ αλαζέηνπζα αξρή επαιεζεχεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ γηα 

ηνπο ππεξγνιάβνπο, φπσο απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3 θαη κε ηα 

απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξαγξάθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο, εθφζνλ ην(α) 

ηκήκα(ηα) ηεο ζχκβαζεο, ην(α) νπνίν(α) ν αλάδνρνο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο ζε ηξίηνπο, ππεξβαίλνπλ ζσξεπηηθά  ην πνζνζηφ ηνπ ηξηάληα 

ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Δπηπιένλ, πξνθεηκέλνπ λα 

κελ αζεηνχληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016, 

δχλαηαη λα επαιεζεχζεη ηνπο σο άλσ ιφγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ ππνιείπνληαη ηνπ σο άλσ πνζνζηνχ.  

Όηαλ απφ ηελ σο άλσ επαιήζεπζε πξνθχπηεη φηη ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ 

απαηηεί ή δχλαηαη λα απαηηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπ, θαηά ηα εηδηθφηεξα 

αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 336 ηνπ λ. 4412/2016.  

 

4.5 Ρξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 337 ηνπ λ. 4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο 

Δπηηξνπήο ηεο πεξ. β  ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016. 
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4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο 

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 ηνπ άξζξνπ 

338 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 Ππλζήθεο θαη ηελ Νδεγία 2014/24/ΔΔ, ε 

νπνία έρεη αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ Γηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην 

δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΠΙΔΔ. 
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5. ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ  

5.1 Ρξφπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηε ρνξήγεζε έληνθεο 

πξνθαηαβνιήο κέρξη πνζνζηνχ 50 % ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο Φ.Ξ.Α., κε ηελ 

θαηάζεζε  ηζφπνζεο εγγχεζεο ε νπνία ζα θαιχπηεη ηε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνχ 

ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη ηνπ πνζνχ ηεο θαηαβαιιφκελεο πξνθαηαβνιήο, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 302§1 πεξ. δ ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ 

θαηαβνιή ηνπ ππνινίπνπ κεηά ηελ παξαιαβή ησλ πιηθψλ ζχκθσλα κε ηα 

αθφινπζα ζηάδηα παξαιαβήο – πιεξσκήο:  

 1ν Πηάδην  

Θαηά ην 1ν ζηάδην ν πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη:   

 Λα γλσζηνπνηήζεη ζηελ ΞΖΟΔΠΗΑ ησλ ππεχζπλν επί ηφπνπ κεραληθφ ηεο 

πξάμεο. 

 Λα παξαδψζεη ην απαηηνχκελν αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην,   

 Λα εγθαηαζηήζεη ηελ απαηηνχκελε πηλαθίδα ηνπ έξγνπ,  

 Λα εμνθιήζεη ηα έμνδα δεκνζηεχζεσλ, 

 Λα παξαδψζεη ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ ινγηζκηθψλ ηνπ 

Θεληξηθνχ Πηαζκνχ Διέγρνπ (Θ.Π.Δ.) θαη 

 Λα ζπληάμεη ινγαξηαζκφ γηα ην 100% ηνπ αληίηηκνπ ηνπ ζπλφινπ ηνπ 

εμνπιηζκνχ θαη ησλ ινγηζκηθψλ ηνπ Θ.Π.Δ..  

2ν Πηάδην  

Κε ηελ ηκεκαηηθή παξάδνζε θαη εγθαηάζηαζε ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ Πηαζκψλ ΡΠΔ,  

ΡΠΔΞΞ θαη ΡΠΔΘ ηε δηαζχλδεζε ηνπο κε ηνλ Θ.Π.Δ., ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ 

εξγαζηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ ππ‟ φςε ζέζε ζα γίλεηαη ε θαηαξρήλ παξαιαβή 

ηνπο ζα ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν θαη ζα ζπληάζζνληαη ινγαξηαζκνί  γηα 

ην 100% ηεο αμίαο  ηνπ παξαιεθζέληνο εμνπιηζκνχ θάζε ζηαζκνχ. 

3ν Πηάδην  

Κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ ζπλνιηθνχ εμνπιηζκνχ ησλ Πηαζκψλ ΡΠΔ,  ΡΠΔΞΞ θαη 

ΡΠΔΘ ζα γίλεη ε θαη‟ αξρήλ παξαιαβή ηνπο θαη ζπληαρζεί ζα ζρεηηθφ πξσηφθνιιν.  

4ν Πηάδην  

Κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ πξσηνθφιινπ παξαιαβήο ηνπ πξνεγνχκελνπ ζηαδίνπ, ν 

πξνκεζεπηήο ζα δηαζέζεη ην απαηηνχκελν ηερληθφ πξνζσπηθφ γηα ηε δνθηκαζηηθή 

ιεηηνπξγία, ηελ εθπαίδεπζε θαη ηελ ηεθκεξίσζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ ζπλνιηθνχ ζπζηήκαηνο θαη ηε δνθηκαζηηθή θαη επηηπρή 

ιεηηνπξγία απηνχ φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα θαη αθνχ έρεη νινθιεξσζεί ε 

πξνβιεπφκελε εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηεο ππεξεζίαο θαη νη ινηπέο 

ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν νξηζηηθήο Ξνζνηηθήο θαη 

Ξνηνηηθήο Ξαξαιαβήο (πέξαο δνθηκαζηηθήο ιεηηνπξγίαο). Ν ινγαξηαζκφο πνπ ζα ην 
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ζπλνδεχεη ζα είλαη ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο ζχκβαζεο. Ζ απνπιεξσκή ηνπ ζα γίλεη 

κε ηελ έγθξηζε ηνπ Ξξσηνθφιινπ Νξηζηηθήο Ξνζνηηθήο θαη Ξνηνηηθήο Ξαξαιαβήο 

ηεο πξνκήζεηαο (ηνπ ζπζηήκαηνο), νπφηε θαη ζα επηζηξαθεί ην ππφινηπν ηεο 

εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη εθφζνλ έρεη ήδε δνζεί ε αληίζηνηρε εγγχεζεο 

θαιήο ιεηηνπξγίαο. 

Κεηά ηελ ιήμε θαη ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ηελ βεβαησκέλε 

θαιή ιεηηνπξγία θαη εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, ζα ζπληαρζεί 

πξσηφθνιιν θαη ζα επηζηξαθεί, κεηά ηελ έγθξηζή ηνπ, ε Δγγχεζε Θαιήο 

Ιεηηνπξγίαο. 

Όινη νη ινγαξηαζκνί είλαη αλαθεθαιαησηηθνί θαη απφ θάζε ινγαξηαζκφ 

αθαηξνχληαη νη πξνεγνχκελεο πιεξσκέο. Ρα πξσηφθνιια παξαιαβήο 

θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά ζηνπο Αλαδφρνπο. 

Ζ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο νινθιεξψλεηαη κε ηελ ππνγξαθή ηνπ 

πξσηνθφιινπ νξηζηηθήο παξαιαβήο πνπ ζα γίλεη κεηά ηε ιήμε ηεο εγγχεζεο θαη 

πνπ ζπληζηά ηελ επηζηξνθή ζηνλ πξνκεζεπηή φισλ ησλ εγγπήζεσλ πνπ αθνξνχλ 

ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζπζηήκαηνο.  

Ζ παξαπάλσ πξνθαηαβνιή ζα είλαη έληνθε. Θαηά ηελ εμφθιεζε ζα παξαθξαηείηαη 

ηφθνο επί ηεο εηζπξαρζείζαο πξνθαηαβνιήο θαη γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 

ππνινγηδφκελνπ απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεσο κέρξη ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο θαη 

πνηνηηθήο παξαιαβήο. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηφθνπ ζα ιακβάλεηαη ππφςε ην 

χςνο ηνπ επηηνθίνπ ησλ εληφθσλ γξακκαηίσλ ηνπ Γεκνζίνπ 12κελεο δηάξθεηαο 

πνπ ζα ηζρχεη θαηά ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο πξνζαπμεκέλν θαηά 

0,25 πνζνζηηαίεο κνλάδεο ην νπνίν  ζα παξακέλεη ζηαζεξφ κέρξη ηελ εμάληιεζε 

ηνπ πνζνχ ηεο ρνξεγεζείζαο πξνθαηαβνιήο. 

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.  

5.1.2. Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε 

επηβάξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξάδνζε ηνπ πιηθνχ ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ 

πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδίσο βαξχλεηαη κε ηηο αθφινπζεο 

θξαηήζεηο:  

α) Θξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ 

θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο πέξ 

ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ επηβάιιεηαη (άξζξν 4 

Λ.4013/2011 φπσο ηζρχεη) 

β) Θξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, 

εθηφο ΦΞΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Ρν πνζφ 

απηφ παξαθξαηείηαη ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη 
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γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Ξξνκεζεηψλ 

ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 ηνπ λ. 4412/2016 

γ) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο πξν θφξσλ 

θαη θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ 

ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 

4412/2016) . 

Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο 

ραξηνζήκνπ 3% θαη ζηελ επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ 20%. 

 

5.2 Θήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Θπξψζεηο  

5.2.1. Ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ 

θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, 

χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, εθφζνλ δελ θνξηψζεη, 

παξαδψζεη ή αληηθαηαζηήζεη ηα ζπκβαηηθά πιηθά ή δελ επηζθεπάζεη ή ζπληεξήζεη 

απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δνζεί, 

ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016. 

Γελ θεξχζζεηαη έθπησηνο  φηαλ: 

α) ην πιηθφ δελ θνξησζεί ή παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κε επζχλε ηνπ θνξέα 

πνπ εθηειεί ηε ζχκβαζε. 

β) ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο 

Πηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, 

επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ αλάδνρν 

πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α) νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

β) είζπξαμε εληφθσο ηεο πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ ηε 

ζχκβαζε αλάδνρν είηε απφ πνζφλ πνπ δηθαηνχηαη λα ιάβεη είηε κε θαηάζεζε ηνπ 

πνζνχ απφ ηνλ ίδην είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ν 

ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο 

απφ ηνλ αλάδνρν κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμεο ηνπ σο 

εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ 

δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην 

ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο. 

Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 306 ηνπ λ. 

4412/2016 απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

5.2.2.  Αλ ην πιηθφ θνξησζεί - παξαδνζεί ή αληηθαηαζηαζεί κεηά ηε ιήμε ηνπ 

ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 206 ηνπ Λ.4412/16, επηβάιιεηαη πξφζηηκν 5% επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε εθπξφζεζκα. 
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Ρν παξαπάλσ πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ησλ εθπξφζεζκα 

παξαδνζέλησλ πιηθψλ, ρσξίο ΦΞΑ. Δάλ ηα πιηθά πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα 

επεξεάδνπλ ηε ρξεζηκνπνίεζε ησλ πιηθψλ πνπ παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην 

πξφζηηκν ππνινγίδεηαη επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ηεο ζπλνιηθήο πνζφηεηαο απηψλ. 

Θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεο θαζπζηέξεζεο γηα θφξησζε- 

παξάδνζε ή αληηθαηάζηαζε ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ 

νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, δελ ιακβάλεηαη 

ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξήιζε πέξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηά ηα δηάθνξα ζηάδηα ησλ 

δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνίν δελ επζχλεηαη ν αλάδνρνο θαη παξαηείλεηαη, αληίζηνηρα, 

ν ρξφλνο θφξησζεο - παξάδνζεο. 

Δθφζνλ ν αλάδνρνο έρεη ιάβεη πξνθαηαβνιή, εθηφο απφ ην πξνβιεπφκελν θαηά ηα 

αλσηέξσ πξφζηηκν, θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ θαη ηφθνο επί ηνπ πνζνχ ηεο 

πξνθαηαβνιήο, πνπ ππνινγίδεηαη απφ ηελ επφκελε ηεο ιήμεο ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ρξφλνπ, κέρξη ηελ πξνζθφκηζε ηνπ ζπκβαηηθνχ πιηθνχ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά 

αλψηαην φξην ηνπ πνζνζηνχ ηνπ ηφθνπ ππεξεκεξίαο. 

Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ θαη ησλ ηφθσλ επί ηεο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε 

παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ ή, ζε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο 

ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο θαη 

πξνθαηαβνιήο αληίζηνηρα, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν 

πνζφ. 

Πε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη 

αλαιφγσο ζε φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ 

ζπκβάζεσλ 

Ν αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, 

δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ άξζξσλ 5.2 (Θήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - 

Θπξψζεηο), 6.1. (Σξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ), 6.4. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ 

– αληηθαηάζηαζε), θαζψο θαη θαη‟ εθαξκνγή ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ λα αζθήζεη 

πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο ελψπηνλ ηνπ θνξέα πνπ εθηειεί ηε 

ζχκβαζε κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία (30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο 

θνηλνπνίεζεο ή ηεο πιήξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Ζ εκπξφζεζκε 

άζθεζε ηεο πξνζθπγήο αλαζηέιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο. Δπί ηεο 

πξνζθπγήο απνθαζίδεη ην αξκνδίσο απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηηο πεξηπηψζεηο β΄ θαη δ΄ ηεο παξαγξάθνπ 11 

ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ.4412/2016 νξγάλνπ, εληφο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) 

εκεξψλ απφ ηελ άζθεζή ηεο, άιισο ζεσξείηαη σο ζησπεξψο απνξξηθζείζα. Θαηά 

ηεο απφθαζεο απηήο δελ ρσξεί ε άζθεζε άιιεο νπνηαζδήπνηε θχζεο δηνηθεηηθήο 

πξνζθπγήο. Αλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεί 

εκπξφζεζκα ε πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδίσο 

φξγαλν, ε απφθαζε θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα πξνζθπγή, 

αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο απφθαζεο κέρξη απηή λα νξηζηηθνπνηεζεί. 
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5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξψλ 

Θάζε 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 Ξεξηθέξεηαο, ζηελ 

νπνία εθηειείηαη εθάζηε ζχκβαζε, θαηά ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο παξ. 1 έσο 

θαη 6 ηνπ άξζξνπ 205Α ηνπ λ. 4412/2016. Ξξηλ απφ ηελ άζθεζε ηεο πξνζθπγήο 

ζην Γηνηθεηηθφ Δθεηείν πξνεγείηαη ππνρξεσηηθά ε ηήξεζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζην 

άξζξν 205 ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζίαο, δηαθνξεηηθά ε πξνζθπγή απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε 



" ΕΠΕΚΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΕΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΤΡΓΟΤ " 

ΣΟ ΕΡΓΟ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΕΣΠΑ 

 Διακήρυξη σελ. 58 

6. ΔΗΓΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ  

6.1  Σξφλνο παξάδνζεο πιηθψλ 

6.1.1. Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη  ζε δέθα πέληε (15) κήλεο απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο (12 κήλεο γηα ηελ παξάδνζε θαη 3 κήλεο γηα ηελ 

εθπαίδεπζε, ηελ ηεθκεξίσζε θαη ηε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ηνπ ζπλνιηθνχ 

ζπζηήκαηνο). 

Ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο ησλ πιηθψλ κπνξεί λα παξαηείλεηαη, πξηλ απφ ηε 

ιήμε ηνπ αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξάδνζεο, ππφ ηηο  πξνυπνζέζεηο ηνπ 

άξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016. Πηελ πεξίπησζε πνπ ην αίηεκα ππνβάιιεηαη απφ 

ηνλ αλάδνρν θαη ε παξάηαζε ρνξεγείηαη ρσξίο λα ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο 

βίαο ή άιινη ηδηαηηέξσο ζνβαξνί ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο αδχλαηε ηελ 

εκπξφζεζκε παξάδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ 

άξζξνπ 207 ηνπ λ. 4412/2016. 

6.1.2. Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο 

αίηεκα παξάηαζεο ή, εάλ ιήμεη ν παξαηαζείο, θαηά ηα αλσηέξσ, ρξφλνο, ρσξίο λα 

παξαδνζεί ην πιηθφ, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

6.1.3. Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεί ηελ ππεξεζία πνπ εθηειεί ηελ 

πξνκήζεηα, ηελ απνζήθε ππνδνρήο ησλ πιηθψλ θαη ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα 

ηελ εκεξνκελία πνπ πξνηίζεηαη λα παξαδψζεη ην πιηθφ, ηνπιάρηζηνλ πέληε (5) 

εξγάζηκεο εκέξεο λσξίηεξα. 

 

6.2  Ξαξαιαβή πιηθψλ - Σξφλνο θαη ηξφπνο παξαιαβήο πιηθψλ 

6.2.1. H παξαιαβή ησλ πιηθψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη 

δεπηεξνβάζκηεο, πνπ ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ άξζξνπ 

221 ηνπ Λ.4412/16 ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 208 ηνπ σο άλσ λφκνπ 

θαη ην Ξαξάξηεκα ΣΗΗΗ ηεο παξνχζαο (ζρέδην ζχκβαζεο). Ζ επηηξνπή 

παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ 

νξγάλνπ εηζεγείηαη γηα φια ηα ζέκαηα παξαιαβήο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο 

ζχκβαζεο πξνβαίλνληαο, ζε καθξνζθνπηθνχο, ιεηηνπξγηθνχο πξνο παξαιαβή 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια, παξαθνινπζεί θαη 

ειέγρεη ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχβαζεο θαη ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε ησλ 

επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ. Κε απφθαζε ηνπ 

αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ κπνξεί λα ζπγθξνηείηαη δεπηεξνβάζκηα 

επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο κε ηηο παξαπάλσ αξκνδηφηεηεο.   

Ρν θφζηνο ηεο δηελέξγεηαο ησλ ειέγρσλ βαξχλεη ηνλ αλάδνρν. 

Ζ επηηξνπή παξαιαβήο, κεηά ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειέγρνπο ζπληάζζεη 

πξσηφθνιια (καθξνζθνπηθφ – νξηζηηθφ- παξαιαβήο ηνπ πιηθνχ κε παξαηεξήζεηο –

απφξξηςεο  ησλ πιηθψλ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16. 
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Ρα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο – 

δεπηεξνβάζκηεο) θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο αλαδφρνπο. 

ιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ ή θξίζεθαλ παξαιεπηέα κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο 

ηηκήο, κε βάζε ηνπο ειέγρνπο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ε πξσηνβάζκηα επηηξνπή 

παξαιαβήο, κπνξνχλ λα παξαπέκπνληαη γηα επαλεμέηαζε ζε δεπηεξνβάζκηα 

επηηξνπή παξαιαβήο χζηεξα απφ αίηεκα ηνπ αλαδφρνπ ή απηεπάγγειηα ζχκθσλα 

κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Ρα έμνδα βαξχλνπλ ζε θάζε 

πεξίπησζε ηνλ αλάδνρν. 

Δπίζεο, εάλ ν ηειεπηαίνο δηαθσλεί κε ηα απνηειέζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ 

εμεηάζεσλ/ ειέγρσλ πνπ  δηελεξγήζεθαλ απφ πξσηνβάζκηεο ή δεπηεξνβάζκηεο 

επηηξνπέο παξαιαβήο κπνξεί λα δεηήζεη εγγξάθσο εμέηαζε θαη΄εθεζε ησλ 

νηθείσλ αληηδεηγκάησλ, κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία είθνζη (20) εκεξψλ απφ 

ηελ γλσζηνπνίεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκάησλ ηεο αξρηθήο εμέηαζεο,  κε ηνλ 

ηξφπν  πνπ πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 208 ηνπ Λ.4412/16. 

Ρν απνηέιεζκα  ηεο θαη΄έθεζε εμέηαζεο είλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζίδηθν θαη γηα 

ηα δχν κέξε. 

Ν αλάδνρνο δελ κπνξεί λα δεηήζεη παξαπνκπή ζε δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή 

παξαιαβήο κεηά ηα απνηειέζκαηα ηεο θαη΄έθεζε εμέηαζεο. 

6.2.2. Ζ παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε έθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ 

παξαιαβήο πξαγκαηνπνηείηαη εληφο είθνζη (20) εξγάζηκσλ εκεξψλ ην πνιχ απφ 

ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ησλ πξνβιεπφκελσλ ειέγρσλ.  

Αλ ε παξαιαβή ησλ πιηθψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ 

πξαγκαηνπνηεζεί απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο κέζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε 

ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή ζπληειέζζεθε απηνδίθαηα, κε θάζε 

επηθχιαμε ησλ δηθαησκάησλ ηνπ Γεκνζίνπ θαη εθδίδεηαη πξνο ηνχην ζρεηηθή 

απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, κε βάζε κφλν ην ζεσξεκέλν 

απφ ηελ ππεξεζία πνπ παξαιακβάλεη ηα πιηθά απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, 

ζχκθσλα δε κε ηελ απφθαζε απηή ε απνζήθε ηνπ θνξέα εθδίδεη δειηίν 

εηζαγσγήο ηνπ πιηθνχ θαη εγγξαθήο ηνπ ζηα βηβιία ηεο, πξνθεηκέλνπ λα 

πξαγκαηνπνηεζεί ε πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ. 

Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή 

ηνπ αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε έιεγρνη 

απφ επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ 

νξγάλνπ, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο 

επηηξνπήο πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ 

ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο 

δηαδηθαζίεο παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ σο άλσ παξάγξαθν 1 θαη ην 

άξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. Νη 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ 

απφ ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε 

ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ. 
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6.3 Δηδηθνί φξνη λαχισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θφξησζεο θαη 

πνηνηηθνχ ειέγρνπ ζην εμσηεξηθφ 

Κέρξη λα ηεζεί νιφθιεξν ην έξγν ζε πιήξε ιεηηνπξγία ζεκαηνθχιαθαο ησλ 

πιηθψλ πνπ έρεη πξνζθνκηζζεί νξίδεηαη ν πξνκεζεπηήο. Ρα πιηθά απηά κπνξνχλ λα 

απνζεθεπηνχλ ζε απνζήθεο ή ρψξνπο ηεο πεξεζίαο κεηά απφ αίηεκα ηνπ 

πξνκεζεπηή, ηελ επζχλε φκσο ζα εμαθνινπζήζεη λα έρεη ν πξνκεζεπηήο. Όια ηα 

πιηθά θαη εγθαηαζηάζεηο ησλ εξγαζηψλ ζα πξέπεη λα αζθαιηζηνχλ απφ ηνλ 

πξνκεζεπηή θαηά παληφο θηλδχλνπ (θινπή, ππξθατά θ.ι.π.) ζε αλαγλσξηζκέλε 

αζθαιηζηηθή εηαηξεία θαη κέρξη ηελ εκεξνκελία νξηζηηθήο παξάδνζεο ηνπ 

ζπζηήκαηνο. Ρν αζθαιηζηήξην ζπκβφιαην ζα πξνζθνκηζζεί ζηελ πεξεζία θαη 

απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ πξνψζεζε ησλ αληίζηνηρσλ πιεξσκψλ 

Ξξηλ απφ ηε θφξησζή ηνπ εμνπιηζκνχ πνπ πεξηιακβάλεη ε ζχκβαζε ζην 

εξγνζηάζην ηνπ νίθνπ θαηαζθεπήο  ή θαηά ην ζηάδην θαηαζθεπήο ηνπο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί απνζηείιεη επηηξνπή απφ εμεηδηθεπκέλνπο ππαιιήινπο ή 

ηελ επηηξνπή παξαιαβήο, γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ ειέγρνπ ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο πεξί δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, ηνλ πνηνηηθφ θαη πνζνηηθφ έιεγρν. Πηελ 

πεξίπησζε απηή, ε νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ πιηθνχ γίλεηαη ζηελ Διιάδα απφ ηελ 

αξκφδηα επηηξνπή παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα απφ ηε ζχκβαζε θαη ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο. Έλαληη ηεο επηηξνπήο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ηηο εμήο 

ππνρξεψζεηο: 

α) Λα δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα ηερληθά κέζα θαη εξγαηνηερληθφ πξνζσπηθφ, ηδίσο 

γηα κεηαθίλεζε, κεηαηφπηζε, ζηνηβαζία ηνπ πξνο έιεγρν πιηθνχ θαη γηα θάζε άιιε 

ελέξγεηα πνπ είλαη αλαγθαία γηα ηνλ έιεγρν. 

β) Λα δηαζέηεη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ πξνο έιεγρν πιηθνχ φζα 

ηερληθά κέζα έρεη ζηελ δηάζεζε ηνπ. 

γ) Λα ελεκεξψλεη ηελ επηηξνπή, ζρεηηθά κε ηελ πνξεία εθηέιεζεο ηεο 

παξαγγειίαο. 

δ) Πε πεξίπησζε απφξξηςεο ησλ πιηθψλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο βαξχλεηαη κε ηα 

έμνδα πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ηνλ απαηηνχκελν έιεγρν ή ειέγρνπο. 

Ζ αμία ησλ δεηγκάησλ θαη αληηδεηγκάησλ ηνπ πιηθνχ, φπνπ ηνχην απαηηείηαη, θαηά 

ηνλ έιεγρν ζην εμσηεξηθφ, βαξχλεη ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Ζ επηηξνπή ππνρξενχηαη, αλ δηαπηζησζεί θαηά ηνλ έιεγρν φηη ην πιηθφ δελ 

αληαπνθξίλεηαη ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο, λα κελ εθδψζεη ην πηζηνπνηεηηθφ 

ειέγρνπ. 

 

6.4  Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. Πε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο 

πνζφηεηαο ησλ πιηθψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε 

άιιε, πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή 

πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. 
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6.4.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε 

πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε 

ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε αλάδνρνο ζεσξείηαη σο 

εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. Αλ ν 

αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηα πιηθά πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία 

πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη 

έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

6.4.3. Ζ επηζηξνθή ησλ πιηθψλ πνπ απνξξίθζεθαλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηα 

πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 3  ηνπ άξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

6.5 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθφο έιεγρνο – Δπίδεημε 

Ξαξφκνησλ Ππζηεκάησλ  

Ζ επηηξνπή αμηνιφγεζεο, θαηά ην ζηάδην ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο δχλαηαη λα 

θαιέζεη ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα πξνζθνκίζνπλ γηα δεηγκαηηζκφ θαη επίδεημε 

ιεηηνπξγίαο νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ ή ησλ ινγηζκηθψλ πνπ 

πξνζθέξνπλ θαη θαηά ηελ θξίζε ηεο ζεσξείηαη ζεκαληηθφ γηα ηελ ηερληθή 

αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ζέηνληάο ηνπο πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα 

ππεξβαίλεη ηηο δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο 

εηδηθήο πξφζθιεζεο.  

Πε πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρνλ δελ αληαπνθξηζεί ζηε ζπγθεθξηκέλε πξφζθιεζε 

ή ηα πξνζθεξφκελα δείγκαηα ή ε ιεηηνπξγία ηνπο δε αληαπνθξίλνληαη ζηηο 

πξνδηαγξαθέο, ηφηε απηφο ζα απνθιείεηαη.  

Ιφγσ ηνπ κεγάινπ θφζηνπο θαη πνιππινθφηεηαο ηεο πξνκήζεηαο θαη γηα 

πιεξέζηεξε δηακφξθσζε γλψκεο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ηεο πεξεζίαο ν 

πξνζθέξσλ ππνρξενχηαη ζην ζηάδην ηεο ηερληθήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 

εθφζνλ απηφ δεηεζεί εγγξάθσο απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο, λα επηδείμεη 

παξφκνην, εγθαηεζηεκέλν απφ απηφλ ζχζηεκα, ψζηε λα ην παξαθνινπζήζνπλ ζε 

ιεηηνπξγία, αλεμάξηεηα ηεο θαηαθχξσζεο ή κε ηεο πξνκήζεηαο ζ' απηφλ. Ζ σο 

άλσ επίδεημε ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηεζεί εληφο ην πνιχ δέθα (10) εξγάζηκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Άξλεζε ή 

νιηγσξία ζηελ αληαπφθξηζε ηνπ έγγξαθνπ αηηήκαηνο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο 

επηθέξεη ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο. Ρα έμνδα κεηάβαζεο, δηακνλήο θαη 

δηαηξνθήο βαξχλνπλ ζε θάζε πεξίπησζε ηελ πεξεζία γηα κεηαθίλεζε είηε εληφο 

είηε εθηφο Διιάδνο.  

 

6.6 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο 

Θαηά ηελ πεξίνδν ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ν αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ 

θαιή ιεηηνπξγία ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο πξνκήζεηαο Δπίζεο, νθείιεη θαηά ην ρξφλν 

ηεο εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο λα πξνβαίλεη ζηελ πξνβιεπφκελε ζπληήξεζε θαη λα 

απνθαηαζηήζεη νπνηαδήπνηε βιάβε κε ηξφπν θαη ζε ρξφλν πνπ πεξηγξάθεηαη ζηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζηα ινηπά ηεχρε ηεο ζχκβαζεο. 
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Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

αλαδφρνπ ε επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο ή ε εηδηθή επηηξνπή πνπ 

νξίδεηαη γηα ηνλ ζθνπφ απηφλ απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πξνβαίλεη ζηνλ 

απαηηνχκελν έιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ ζηα πξνβιεπφκελα ζηελ 

ζχκβαζε γηα ηελ εγγπεκέλε ιεηηνπξγία θαζ‟ φινλ ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο. Πε 

πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, 

επηηξνπή εηζεγείηαη ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο ζχκβαζεο ηελ έθπησζε ηνπ 

αλαδφρνπ. 

Κέζα ζε έλα (1) κήλα απφ ηελ ιήμε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ ηεο εγγπεκέλεο 

ιεηηνπξγίαο ε σο άλσ επηηξνπή ζπληάζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο 

εγγπεκέλεο ιεηηνπξγίαο, ζην νπνίν απνθαίλεηαη γηα ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ 

αλαδφρνπ ζηηο απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο. Πε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο, νιηθήο 

ή κεξηθήο, ηνπ αλαδφρνπ, ην ζπιινγηθφ φξγαλν κπνξεί λα πξνηείλεη ηελ νιηθή ή 

κεξηθή θαηάπησζε ηεο εγγπήζεσο θαιήο ιεηηνπξγίαο πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 

4.1.2 ηεο παξνχζαο. Ρν πξσηφθνιιν εγθξίλεηαη απφ ην αξκφδην απνθαηλφκελν 

φξγαλν. 

 

6.7 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο 

Γελ εθαξκφδεηαη.  

 

6.8 Θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο - πνθαηάζηαζε αλαδφρνπ 

Πηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θαηαδηθαζηεί 

ακεηάθιεηα γηα έλα απφ ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2.2.3.1 ηεο 

παξνχζαο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε θαη 

λα αλαδεηήζεη ηπρφλ αμηψζεηο απνδεκίσζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο 

ηνπ ΑΘ, πεξί ακθνηεξνβαξψλ ζπκβάζεσλ.  

Δάλ ν αλάδνρνο πησρεχζεη ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή 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 εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε 

θαηάζηαζε, πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο 

δηαηάμεηο λφκνπ, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη, νκνίσο, λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο 

ηε ζχκβαζε θαη λα αλαδεηήζεη ηπρφλ αμηψζεηο απνδεκίσζεο, ζχκθσλα κε ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΑΘ.  

Πε ακθφηεξεο ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα 

αξρή δχλαηαη λα πξνζθαιέζεη ηνλ/ηνπο επφκελν/νπο, θαηά ζεηξά, κεηνδφηε/εο ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο θαη λα ηνπ/ηνπο πξνηείλεη λα 

αλαιάβεη/νπλ ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ εθπηψηνπ αλαδφρνπ, κε ηνπο ίδηνπο 

φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαη βάζεη ηεο πξνζθνξάο πνπ είρε ππνβάιεη ν έθπησηνο 

(ξεηή ξήηξα ππνθαηάζηαζεο). 
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ΞΟΓΝΠ, ΑΞΟΗΙΗΝΠ 2021 

 

 Ν      ΔΘΔΩΟΖΘΖ 

 ΠΛΡΑΜΑΠ Ν Γ/ΛΡΖΠ ΡΔΣΛ. ΞΖΟΔΠΗΑΠ 

 

 

ΙΩΑΝΝΗ ΒΕΝΣΡΑ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ ΔΗΜΗΣΡΙΟ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧ/ΚΟ Σ.Ε. ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η – Αλαιπηηθή Ξεξηγξαθή Φπζηθνχ θαη Νηθνλνκηθνχ 

Αληηθεηκέλνπ ηεο Πχκβαζεο  

ΚΔΟΝΠ Α - ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΦΠΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ν ζθνπφο ηεο Γ.Δ..Α.Ξ. είλαη ν εθζπγρξνληζκφο ηεο ιεηηνπξγίαο  θαη ε  
νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ δηθηχσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ Ξχξγνπ κε ηελ νπνία 

εμαζθαιίδνληαη ηα παξαθάησ: 
 ε επάξθεηα ζηελ πνζφηεηα θαη ηελ πνηφηεηα ηνπ πξνζθεξφκελνπ λεξνχ 

ζηνλ θαηαλαισηή, 

 ε ζπλερήο θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο 

χδξεπζεο, 

 ν ζρεδηαζκφο ηεο κειινληηθήο αλάπηπμεο ηνπ πδξεπηηθνχ ζπζηήκαηνο, 

 ε δξαζηηθή κείσζε ησλ απσιεηψλ λεξνχ θαη ε βειηηζηνπνίεζε ηνπ πδαηηθνχ 

ηζνδπγίνπ θαη  

 ε ζπλερήο θαη αδηάιεηπηε παξαθνινχζεζε ησλ θξίζηκσλ πνηνηηθψλ 

παξακέηξσλ ηνπ λεξνχ ηφζν ζηηο βαζηθέο ππνδνκέο ηξνθνδνζίαο φζν θαη 

ζε επηιεγκέλα ζεκεία ηδηαίηεξνπ πγεηνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο εληφο απηψλ, 

κε ηαπηφρξνλε απηφκαηε ρισξίσζε. 

Ζ επίηεπμε ηεο παξαπάλσ νξζνινγηθήο δηαρείξηζεο ζηεξίδεηαη ζηελ εμαζθάιηζε 

ηνπ πδαηηθνχ ηζνδπγίνπ κεηαμχ ηνπ πξνζθεξφκελνπ (παξαγφκελνπ) θαη 
ηηκνινγνχκελνπ λεξνχ ζηηο παξνρέο ησλ θαηαλαισηψλ. Ν «δείθηεο» απηφο είλαη 

εμαηξεηηθά θξίζηκνο, ιφγσ ηνπ απμεκέλνπ πνζνζηνχ πνπ παξνπζηάδνπλ απηή ηε 
ζηηγκή νη απψιεηεο ηνπ δηθηχνπ ηεο Γ.Δ..Α.Ξ., κε ζεκαληηθέο ζπλέπεηεο, εθηφο 
ησλ θνηλσληθψλ θαη πεξηβαιινληηθψλ ζηα νηθνλνκηθά ηεο επηρείξεζεο. 

 

ΚΔΟΝΠ Β- ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΝ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 2.727.628,00 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΞΑ 24 % (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΞΑ: 2.199.700,00 €, 

ΦΞΑ : 527.928,00 €). 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗΗ – ΔΔΔΠ  

Πηελ παξνχζα δηαθήξπμε επηζπλάπηεηαη ηππνπνηεκέλν έληππν ηνπ Ξαξαξηήκαηνο 

2 ηνπ Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2016/7 . Ρν πεξηερφκελν ηνπ αξρείνπ σο αξρείν PDF, 

ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, αλαξηάηαη μερσξηζηά σο αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

δηαθήξπμεο, καδί κε ηηο νδεγίεο ζπκπιήξσζήο ηνπ. Tν αξρείν XML αλαξηάηαη γηα 

ηελ δηεπθφιπλζε ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα ζπληάμνπλ κέζσ ηεο 

ππεξεζίαο eΔΔΔΠ ηε ζρεηηθή απάληεζε ηνπο.  

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ III – πνδείγκαηα Δγγπεηηθψλ Δπηζηνιψλ  

ΞΝΓΔΗΓΚΑ 1 :   Πρέδην Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Ππκκεηνρήο 



" ΕΠΕΚΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΕΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΤΡΓΟΤ " 

ΣΟ ΕΡΓΟ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΕΣΠΑ 

 Διακήρυξη σελ. 65 

Ξξνο η..  …………………….. 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ  

Ξ. ΑΟΗΘΚ. ………… ΓΗΑ ΞΝΠΝ ΔΟΩ ………. 

Κε ηελ επηζηνιή απηή ζαο γλσζηνπνηνχκε φηη εγγπφκαζηε ξεηά, αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα, επζπλφκελνη απέλαληί ζαο εηο νιφθιεξν θαη σο απηνθεηιέηεο ππέξ 

ηεο «(ηίηινο πξνζθέξνληα)» γηα πνζφ ……………………. Δπξψ. Πην σο άλσ πνζφ 

πεξηνξίδεηαη ε επζχλε καο γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηελ αλνηθηή δηαδηθαζία ηεο 

……………..(θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ)………. Γηα ηελ 

«…….(ηίηινο ηεο δεηνχκελεο πξνκήζεηαο)………….» θαη γηα θάζε αλαβνιή ηεο 

δηαδηθαζίαο απηήο. 

Ξαξαηηνχκαζηε ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο 

δηδήζεσο απφ ην δηθαίσκα πξνβνιήο ελαληίνλ ζαο φισλ ησλ ελζηάζεσλ ηνπ 

πξσηνθεηιέηε αθφκε θαη ησλ κε πξσζνπνπαγψλ θαη ηδηαίηεξα νπνηαζδήπνηε 

άιιεο έλζηαζεο ησλ άξζξσλ 852-855, 862-869 ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα, φπσο θαη 

απφ ηα δηθαηψκαηα καο πνπ ηπρφλ απνξξένπλ απφ ηα ππφςε άξζξα. 

Πε πεξίπησζε πνπ, απνθαλζείηε κε ηελ ειεχζεξε θαη αδέζκεπηε θξίζε ζαο ηελ 

νπνία ζα καο γλσζηνπνηήζεηε φηη ……………………………… δελ εθπιήξσζε ηελ 

ππνρξέσζή ηεο πνπ πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ ζην ζεκείν 1, ζαο δειψλνπκε φηη 

αλαιακβάλνπκε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή, ηε ξεηή ππνρξέσζε λα ζαο 

θαηαβάιινπκε, ρσξίο νπνηαδήπνηε αληίξξεζε ή έλζηαζε, νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ 

πνζνχ ηεο εγγχεζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζαο θαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ 

ηελ εκέξα πνπ καο ην δεηήζαηε, κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ππφςε εγγχεζεο δελ απαηηείηαη θακία εμνπζηνδφηεζε, 

ελέξγεηα ή ζπγθαηάζεζε ηεο «………………………..» νχηε ζα ιεθζεί ππφςε 

νπνηαδήπνηε ηπρφλ έλζηαζε ή επηθχιαμε ή πξνζθπγή απηήο ζηε δηαηηεζία ή ζηα 

δηθαζηήξηα, κε αίηεκα ηε κε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ή ηε ζέζε 

απηήο ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε. 

Παο δειψλνπκε αθφκε φηη ε ππφςε εγγχεζε καο ζα παξακείλεη ζε ηζρχ κέρξη ηελ 

………… ή κέρξη λα επηζηξαθεί ζε εκάο ε παξνχζα εγγπεηηθή επηζηνιή, καδί κε 

έγγξαθε δήισζε ζαο φηη καο απαιιάζζεηε απφ ηελ ππφςε εγγχεζε. Κέρξη ηφηε, 

ζα παξακείλνπκε ππεχζπλνη γηα ηελ άκεζε θαηαβνιή ζε εζάο ηνπ πνζνχ ηεο 

εγγχεζεο. 

Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν 

ηεο πεξεζία ζαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην 

εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ Βεβαηψλνπκε φηη φιεο νη ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο 

Δπηζηνιέο ηεο Ρξάπεδάο καο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζην Γεκφζην θαη ΛΞΓΓ 

ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη απηή, δελ μεπεξλά ην φξην πνπ έρεη θαζνξίζεη ν Λφκνο 

γηα ηελ Ρξάπεδά καο. 

 



" ΕΠΕΚΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΕΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΤΡΓΟΤ " 

ΣΟ ΕΡΓΟ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΕΣΠΑ 

 Διακήρυξη σελ. 66 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ 2  :   Πρέδην Δγγπεηηθήο Δπηζηνιήο Θαιήο Δθηέιεζεο 

Ξξνο η..  …………………….. 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ  

Ξ. ΑΟΗΘΚ. ………… ΓΗΑ ΞΝΠΝ ΔΟΩ ………. 

Κε ηελ επηζηνιή απηή ζαο γλσζηνπνηνχκε φηη εγγπφκαζηε ξεηά, αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα, επζπλφκελνη απέλαληί ζαο εηο νιφθιεξν θαη σο απηνθεηιέηεο ππέξ 

ηεο «…(ηίηινο αλαδφρνπ)…» γηα πνζφ ……………………. Δπξψ. Πην σο άλσ πνζφ 

πεξηνξίδεηαη ε επζχλε καο γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο 

«…….(ηίηινο ηεο δεηνχκελεο πξνκήζεηαο)………….» κεηαμχ η… ……………… θαη ηεο 

«…(ηίηινο αλαδφρνπ)…». 

Ξαξαηηνχκαζηε ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο 

δηδήζεσο απφ ην δηθαίσκα πξνβνιήο ελαληίνλ ζαο φισλ ησλ ελζηάζεσλ ηνπ 

πξσηνθεηιέηε αθφκε θαη ησλ κε πξσζνπνπαγψλ θαη ηδηαίηεξα νπνηαζδήπνηε 

άιιεο έλζηαζεο ησλ άξζξσλ 852-855, 862-869 ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα, φπσο θαη 

απφ ηα δηθαηψκαηα καο πνπ ηπρφλ απνξξένπλ απφ ηα ππφςε άξζξα. 

Πε πεξίπησζε πνπ, απνθαλζείηε κε ηελ ειεχζεξε θαη αδέζκεπηε θξίζε ζαο ηελ 

νπνία ζα καο γλσζηνπνηήζεηε φηη ……………………………… δελ εθπιήξσζε ηελ 

ππνρξέσζή ηεο πνπ πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ ζην ζεκείν 1, ζαο δειψλνπκε φηη 

αλαιακβάλνπκε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή, ηε ξεηή ππνρξέσζε λα ζαο 

θαηαβάιινπκε, ρσξίο νπνηαδήπνηε αληίξξεζε ή έλζηαζε, νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ 

πνζνχ ηεο εγγχεζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζαο θαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ 

ηελ εκέξα πνπ καο ην δεηήζαηε, κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ππφςε εγγχεζεο δελ απαηηείηαη θακία εμνπζηνδφηεζε, 

ελέξγεηα ή ζπγθαηάζεζε ηεο «………………………..» νχηε ζα ιεθζεί ππφςε 

νπνηαδήπνηε ηπρφλ έλζηαζε ή επηθχιαμε ή πξνζθπγή απηήο ζηε δηαηηεζία ή ζηα 

δηθαζηήξηα, κε αίηεκα ηε κε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ή ηε ζέζε 

απηήο ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε. 

Παο δειψλνπκε αθφκε φηη ε ππφςε εγγχεζε καο ζα παξακείλεη ζε ηζρχ κέρξη ηελ 

………… ή κέρξη λα επηζηξαθεί ζε εκάο ε παξνχζα εγγπεηηθή επηζηνιή, καδί κε 

έγγξαθε δήισζε ζαο φηη καο απαιιάζζεηε απφ ηελ ππφςε εγγχεζε. Κέρξη ηφηε, 

ζα παξακείλνπκε ππεχζπλνη γηα ηελ άκεζε θαηαβνιή ζε εζάο ηνπ πνζνχ ηεο 

εγγχεζεο. Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο 

ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ Βεβαηψλνπκε φηη φιεο νη 

ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Ρξάπεδάο καο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζην 

Γεκφζην θαη ΛΞΓΓ ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη απηή, δελ μεπεξλά ην φξην πνπ έρεη 

θαζνξίζεη ν Λφκνο γηα ηελ Ρξάπεδά καο. 

 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ 3  :   Πρέδην Δγγπεηηθήο Θαιήο Ιεηηνπξγίαο  

Ξξνο η..  …………………….. 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ  



" ΕΠΕΚΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΕΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΤΡΓΟΤ " 

ΣΟ ΕΡΓΟ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΕΣΠΑ 

 Διακήρυξη σελ. 67 

Ξ. ΑΟΗΘΚ. ………… ΓΗΑ ΞΝΠΝ ΔΟΩ ………. 

Κε ηελ επηζηνιή απηή ζαο γλσζηνπνηνχκε φηη εγγπφκαζηε ξεηά, αλέθθιεηα θαη 

αλεπηθχιαθηα, επζπλφκελνη απέλαληί ζαο εηο νιφθιεξν θαη σο απηνθεηιέηεο ππέξ 

ηεο «…(ηίηινο αλαδφρνπ)…» γηα πνζφ ……………………. Δπξψ. Πην σο άλσ πνζφ 

πεξηνξίδεηαη ε επζχλε καο γηα ηελ θαιή ιεηηνπξγία ηνπ εμνπιηζκνχ ηεο 

πξνκήζεηαο  «…….(ηίηινο ηεο δεηνχκελεο πξνκήζεηαο)………….» κεηαμχ η… 

……………… θαη ηεο «…(ηίηινο αλαδφρνπ)…». 

Ξαξαηηνχκαζηε ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα ηνπ δηθαηψκαηνο  ηεο δηαηξέζεσο θαη ηεο 

δηδήζεσο απφ ην δηθαίσκα πξνβνιήο ελαληίνλ ζαο φισλ ησλ ελζηάζεσλ ηνπ 

πξσηνθεηιέηε αθφκε θαη ησλ κε πξσζνπνπαγψλ θαη ηδηαίηεξα νπνηαζδήπνηε 

άιιεο έλζηαζεο ησλ άξζξσλ 852-855, 862-869 ηνπ Αζηηθνχ Θψδηθα, φπσο θαη 

απφ ηα δηθαηψκαηα καο πνπ ηπρφλ απνξξένπλ απφ ηα ππφςε άξζξα. 

Πε πεξίπησζε πνπ, απνθαλζείηε κε ηελ ειεχζεξε θαη αδέζκεπηε θξίζε ζαο ηελ 

νπνία ζα καο γλσζηνπνηήζεηε φηη ……………………………… δελ εθπιήξσζε ηελ 

ππνρξέσζή ηεο πνπ πεξηγξάθεηαη αλσηέξσ ζην ζεκείν 1, ζαο δειψλνπκε φηη 

αλαιακβάλνπκε κε ηελ παξνχζα επηζηνιή, ηε ξεηή ππνρξέσζε λα ζαο 

θαηαβάιινπκε, ρσξίο νπνηαδήπνηε αληίξξεζε ή έλζηαζε, νιφθιεξν ή κέξνο ηνπ 

πνζνχ ηεο εγγχεζεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ζαο θαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ 

ηελ εκέξα πνπ καο ην δεηήζαηε, κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο.  

Γηα ηελ θαηαβνιή ηεο ππφςε εγγχεζεο δελ απαηηείηαη θακία εμνπζηνδφηεζε, 

ελέξγεηα ή ζπγθαηάζεζε ηεο «………………………..» νχηε ζα ιεθζεί ππφςε 

νπνηαδήπνηε ηπρφλ έλζηαζε ή επηθχιαμε ή πξνζθπγή απηήο ζηε δηαηηεζία ή ζηα 

δηθαζηήξηα, κε αίηεκα ηε κε θαηάπησζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ή ηε ζέζε 

απηήο ππφ δηθαζηηθή κεζεγγχεζε. 

Παο δειψλνπκε αθφκε φηη ε ππφςε εγγχεζε καο ζα παξακείλεη ζε ηζρχ κέρξη ηελ 

………… ή κέρξη λα επηζηξαθεί ζε εκάο ε παξνχζα εγγπεηηθή επηζηνιή, καδί κε 

έγγξαθε δήισζε ζαο φηη καο απαιιάζζεηε απφ ηελ ππφςε εγγχεζε. Κέρξη ηφηε, 

ζα παξακείλνπκε ππεχζπλνη γηα ηελ άκεζε θαηαβνιή ζε εζάο ηνπ πνζνχ ηεο 

εγγχεζεο. Πε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο 

ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ Βεβαηψλνπκε φηη φιεο νη 

ηζρχνπζεο Δγγπεηηθέο Δπηζηνιέο ηεο Ρξάπεδάο καο πνπ έρνπλ ρνξεγεζεί ζην 

Γεκφζην θαη ΛΞΓΓ ζπκπεξηιακβάλνληαο θαη απηή, δελ μεπεξλά ην φξην πνπ έρεη 

θαζνξίζεη ν Λφκνο γηα ηελ Ρξάπεδά καο. 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΗV: Ξεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο 

Δπηζπλάπηεηαη σο μερσξηζηφ ηεχρνο. 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ V: Δηδηθή Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ 

Δπηζπλάπηεηαη σο μερσξηζηφ ηεχρνο. 

 



" ΕΠΕΚΣΑΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΤΣΟΜΑΣΟΤ ΕΛΕΓΥΟΤ ΚΑΙ ΕΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΣΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΣΩΝ ΔΙΚΣΤΩΝ ΤΔΡΕΤΗ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΤΡΓΟΤ " 

ΣΟ ΕΡΓΟ ΤΓΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣΕΙΣΑΙ ΑΠΟ ΣΟ ΕΣΠΑ 

 Διακήρυξη σελ. 68 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VΗ:  Γεληθή Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ 

Δπηζπλάπηεηαη σο μερσξηζηφ ηεχρνο. 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VII:  Ρερληθή πεξηγξαθή 

Δπηζπλάπηεηαη σο μερσξηζηφ ηεχρνο. 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ VIII:  Ρερληθέο πξνδηαγξαθέο  

Δπηζπλάπηεηαη σο μερσξηζηφ ηεχρνο. 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ IX:  Ρηκνιφγην ηεο κειέηεο  

Δπηζπλάπηεηαη σο μερσξηζηφ ηεχρνο. 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ X:  Ξξνυπνινγηζκφο ηεο κειέηεο  

Δπηζπλάπηεηαη σο μερσξηζηφ ηεχρνο. 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ XΗ: Ρηκνιφγην Ξξνζθνξάο  

Δπηζπλάπηεηαη σο μερσξηζηφ ηεχρνο. 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ XII: Ξξνυπνινγηζκφο Ξξνζθνξάο  

Δπηζπλάπηεηαη σο μερσξηζηφ ηεχρνο. 

 


