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Μ δηαγςκηζμυξ ζα δηελαπζεί ειεθηνμκηθά ζηε Δηαδηθηοαθή πύιε www.promitheus.gov.gr ημο 

Γ.Ο.Ε.Δ.Ε.Ο..  

Ημενμμεκία ειεθηνμκηθήξ απμζημιήξ ηεξ πνμθήνολεξ ζηεκ Τπενεζία Γπίζεμςκ Γθδόζεςκ ηςκ 

Γονςπασθώκ Κμηκμηήηςκ: 19 / 02 / 2020.  

Ημενμμεκία ακάνηεζεξ ζημ ΚΗΜΔΗ – ΔΙΑΤΓΓΙΑ: 24/02/2020  

Ημενμμεκία ακάνηεζεξ ζηε Δηαδηθηοαθή πύιε www.promitheus.gov.gr ημο Γ..Η.Δ.Η..: 

25/02/2020 θαη ώνα 15.00 π.μ 

Ημενμμεκία θαη ώνα έκανλεξ οπμβμιήξ πνμζθμνώκ: 25/02/2020 θαη ώνα 15.00 π.μ  

Καηαιεθηηθή εμενμμεκία θαη ώνα παναιαβήξ πνμζθμνώκ 29/03/2020 θαη ώνα 17.00          

Η ειεθηνμκηθή απμζθνάγηζε ηςκ πνμζθμνώκ ζα γίκεη ημοιάπηζημκ ηνείξ (3) ενγάζημεξ εμένεξ μεηά 

ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία οπμβμιήξ ηςκ πνμζθμνώκ θαη ζογθεθνημέκα ζηηξ 02/04/2020 θαη ώνα 

9.00 π.μ  

 

Οε πενίπηςζε πμο δεκ έπεη οπμβιεζεί θαμία πνμζθμνά ηυηε ε Γπηηνμπή δηαγςκηζμμφ ζα ζοκεδνηάζεη 

ζηηξ 30/03/2020 θαη χνα 9.00 πμ πνμθεημέκμο κα ζοκηάλεη ζπεηηθυ πναθηηθυ έηζη χζηε κα 

επηηαποκζεί ε δηαγςκηζηηθή δηαδηθαζία. 

 

Ιεηά ηεκ πανέιεοζε ηεξ θαηαιεθηηθήξ εμενμμεκίαξ θαη χναξ, δεκ οπάνπεη ε δοκαηυηεηα οπμβμιήξ 

πνμζθμνάξ ζημ Οφζηεμα. 

 

Μ πνυκμξ οπμβμιήξ ηεξ πνμζθμνάξ θαη μπμηαδήπμηε ειεθηνμκηθή επηθμηκςκία μέζς ημο ζοζηήμαημξ 

βεβαηχκεηαη αοηυμαηα απυ ημ ζφζηεμα με οπενεζίεξ πνμκμζήμακζεξ ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζηεκ 

παν. 3  ημο άνζνμο 6 ημο Κ. 4155/13 θαη ζημ άνζνμ 6 ηεξ ΡΑ Ν1-2390/2013 «Πεπκηθέξ ιεπημμένεηεξ 

θαη δηαδηθαζίεξ ιεηημονγίαξ ημο Γζκηθμφ Οοζηήμαημξ Ειεθηνμκηθχκ Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ 

(Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο.)». 

 

Οημ δηαγςκηζμυ μπμνμφκ κα ιάβμοκ μένμξ ακαγκςνηζμέκα θοζηθά θαη κμμηθά πνυζςπα εμεδαπά ή 

αιιμδαπά, ζοκεηαηνηζμμί θαη εκχζεηξ, θμηκμπναλίεξ πμο οπμβάιιμοκ θμηκή πνμζθμνά, με ηδία πανμοζία ή 

με ελμοζημδμηεμέκμ εθπνυζςπμ, πμο αζθμφκ ημ επάγγειμα ηεξ πενηγναθυμεκεξ ενγαζίαξ θαη 

απμδεδεηγμέκα ιεηημονγμφκ κυμημα, δηαζέημοκ ημκ απαηημφμεκμ ελμπιηζμυ αιιά θαη ηεκ ηεπκμγκςζία γηα 

ηεκ εθηέιεζε ηεξ ενγαζίαξ.  

 

Μη ακςηένς απαηηείηαη κα δηαζέημοκ ρεθηαθή οπμγναθή, πμνεγμφμεκε απυ πηζημπμηεμέκε ανπή 

πανμπήξ ρεθηαθήξ οπμγναθήξ θαη κα εγγναθμφκ ζημ ειεθηνμκηθυ ζφζηεμα (Γ.Ο.Ε.Δ.Ε.Ο.-Δηαδηθηοαθή 

πφιε www.promitheus.gov.gr) αθμιμοζχκηαξ ηε ζπεηηθή δηαδηθαζία εγγναθήξ. 

 

Γηα ηεκ έγθονε ζομμεημπή ζηε δηαδηθαζία ζφκαρεξ ηεξ πανμφζαξ ζφμβαζεξ, θαηαηίζεηαη απυ ημοξ 

ζομμεηέπμκηεξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ (πνμζθένμκηεξ), εγγοεηηθή επηζημιή ζομμεημπήξ, ζφμθςκα με ηα 

ακαθενυμεκα ζημ άνζνμ 2.2.2.1 ηεξ ακαιοηηθήξ δηαθήνολεξ. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Ε Ννμθήνολε ημο δηαγςκηζμμφ ζα ακανηεζεί ζηεκ ηζημζειίδα ημο Δήμμο ενζμκήζμο, ζηεκ Ρπενεζία 

Γπίζεμςκ Γθδυζεςκ ηςκ Γονςπασθχκ Ημηκμηήηςκ:,  ηεκ ειεθηνμκηθή δηεφζοκζε www.hersonisos.gr θαη 

ζηεκ δηαδηθηοαθή πφιε www.promitheus.gov.gr ημο Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο. 

 

 

 

Νενηιεπηηθή δηαθήνολε ζα δεμμζηεοζεί ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο N.4412/2016.  

 

 

Πα έλμδα δεμμζίεοζεξ ζα βανφκμοκ ημκ ακάδμπμ. 

 

 

  Ο Δήμανπμξ 

 

 

 

Ιςάκκεξ έγθμξ  
 
 

 

 

 

ΓΟΩΠΓΞΖΗΕ ΔΖΑΚΜΙΕ 

1. Πμήμα Ννμμεζεηχκ ημο Δήμμο 

2. Φ.Β3 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hersonisos.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/


ΑΔΑ: 6Χ8ΔΩΗΜ-ΧΝΔ



 

                                                                                                  

ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΜΙΜΟ ΕΞΑΗΘΓΖΜΡ 

ΔΕΙΜΟ ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 
 

 

 

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ 

 

ΔΕΙΜΝΞΑΟΖΑΟ ΑΚΜΖΗΠΜΡ ΕΘΓΗΠΞΜΚΖΗΜΡ ΔΖΓΘΚΜΡΟ 

ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΡ ΓΖΑ ΠΕΚ ΝΞΜΙΕΘΓΖΑ ΙΓ ΠΖΠΘΜ : «Πνμμήζεηα Ονγάκςκ 

Παηδηθώκ Υανώκ Δήμμο Υενζμκήζμο». ΑΓ055(2017Γ05500010) ΦΙΛΟΔΗΜΟ 

II 

 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 301.803,60 € 

ΜΓΛΓΣΗ: 9/2017 Δ/κζεξ Σεπκηθώκ Τπενεζηώκ 

CPV: 37535200-9 

 

 

 

 

 

 

               

               Γμφνκεξ: 21/02/2020 

               Αν. Ννςη.: 3065 



ΑΔΑ: 6Χ8ΔΩΗΜ-ΧΝΔ



Πενηεπόμεκα 

ΠΓΡΙΓΥΌΜΓΝΑ ...................................................................................................................................................... 5 

1. ΑΝΑΘΓΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΓΙΜΓΝΟ ΤΜΒΑΗ .................................................................... 7 

1.1 ΟΠΜΖΓΖΑ ΑΚΑΘΓΠΜΡΟΑΟ ΑΞΕΟ ................................................................................................................. 7 

1.2 ΟΠΜΖΓΖΑ ΔΖΑΔΖΗΑΟΖΑΟ-ΞΕΙΑΠΜΔΜΠΕΟΕ .............................................................................................. 8 

1.3 ΟΡΚΜΝΠΖΗΕ ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΦΡΟΖΗΜΡ ΗΑΖ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΜΡ ΑΚΠΖΗΓΖΙΓΚΜΡ ΠΕΟ ΟΡΙΒΑΟΕΟ .......................... 8 

1.4 ΘΓΟΙΖΗΜ ΝΘΑΖΟΖΜ ....................................................................................................................................... 10 

1.5 ΝΞΜΘΓΟΙΖΑ ΝΑΞΑΘΑΒΕΟ ΝΞΜΟΦΜΞΩΚ ΗΑΖ ΔΖΓΚΓΞΓΓΖΑ ΔΖΑΓΩΚΖΟΙΜΡ ................................................ 12 

1.6 ΔΕΙΜΟΖΜΠΕΠΑ .............................................................................................................................................. 13 

1.7 ΑΞΓΟ ΓΦΑΞΙΜΔΜΙΓΚΓΟ ΟΠΕ ΔΖΑΔΖΗΑΟΖΑ ΟΡΚΑΣΕΟ ............................................................................... 14 

2. ΓΓΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΓΣΟΥΗ ................................................................................... 15 

2.1 ΓΓΚΖΗΓΟ ΝΘΕΞΜΦΜΞΖΓΟ ................................................................................................................................ 15 

2.1.1 Έγγναθα ηεξ ζύμβαζεξ ........................................................................................................................... 15 

2.1.2 Γπηθμηκςκία - Πνόζβαζε ζηα έγγναθα ηεξ ύμβαζεξ ....................................................................... 15 

2.1.3 Πανμπή Δηεοθνηκίζεςκ ........................................................................................................................... 15 

2.1.4 Γιώζζα ...................................................................................................................................................... 16 

2.1.5 Γγγοήζεηξ .................................................................................................................................................. 17 

2.2 ΔΖΗΑΖΩΙΑ ΟΡΙΙΓΠΜΕΟ - ΗΞΖΠΕΞΖΑ ΝΜΖΜΠΖΗΕΟ ΓΝΖΘΜΓΕΟ ............................................................... 18 

2.2.1 Δηθαίςμα ζομμεημπήξ ............................................................................................................................. 18 

2.2.2 Γγγύεζε ζομμεημπήξ ........................................................................................................................... 18 

2.2.3 Λόγμη απμθιεηζμμύ .............................................................................................................................. 19 

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεξ επαγγειμαηηθήξ δναζηενηόηεηαξ ............................................................ 23 

2.2.5  ................................................................................................................................................................ 24 

2.2.6 Σεπκηθή θαη επαγγειμαηηθή ηθακόηεηα ............................................................................................. 24 

2.2.7 Πνόηοπα δηαζθάιηζεξ πμηόηεηαξ θαη πνόηοπα πενηβαιιμκηηθήξ δηαπείνηζεξ ........................... 25 

2.2.8 ηήνηλε ζηεκ ηθακόηεηα ηνίηςκ ......................................................................................................... 26 

2.2.9 Κακόκεξ απόδεηλεξ πμημηηθήξ επηιμγήξ ........................................................................................... 26 
2.2.9.1 Ννμθαηανθηηθή απυδεηλε θαηά ηεκ οπμβμιή πνμζθμνχκ .......................................................................... 26 
2.2.9.2 Απμδεηθηηθά μέζα ............................................................................................................................................ 27 

2.3 ΗΞΖΠΕΞΖΑ ΑΚΑΘΓΟΕΟ .................................................................................................................................... 34 

2.3.1 Κνηηήνημ ακάζεζεξ ................................................................................................................................... 34 

2.4 ΗΑΠΑΞΠΖΟΕ - ΝΓΞΖΓΜΙΓΚΜ ΝΞΜΟΦΜΞΩΚ ................................................................................................. 34 
2.4.1 Γεκηθμί όνμη οπμβμιήξ πνμζθμνώκ ....................................................................................................... 34 

2.4.2 Υνόκμξ θαη Σνόπμξ οπμβμιήξ πνμζθμνώκ ..................................................................................... 34 

2.4.3 Πενηεπόμεκα Φαθέιμο «Δηθαημιμγεηηθά ομμεημπήξ- Σεπκηθή Πνμζθμνά» ............................ 36 
2.4.3.1 Δηθαημιμγεηηθά Οομμεημπήξ ................................................................................................................................. 36 
2.4.3.2  Πεπκηθή πνμζθμνά ........................................................................................................................................... 37 

2.4.4 Πενηεπόμεκα Φαθέιμο «Οηθμκμμηθή Πνμζθμνά» / Σνόπμξ ζύκηαλεξ θαη οπμβμιήξ μηθμκμμηθώκ 

πνμζθμνώκ ............................................................................................................................................................. 37 

2.4.5 Υνόκμξ ηζπύμξ ηςκ πνμζθμνώκ ........................................................................................................ 38 

2.4.6 Λόγμη απόννηρεξ πνμζθμνώκ ............................................................................................................. 38 

3. ΔΙΓΝΓΡΓΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ........................................................ 40 

3.1  ΑΝΜΟΦΞΑΓΖΟΕ ΗΑΖ ΑΛΖΜΘΜΓΕΟΕ ΝΞΜΟΦΜΞΩΚ .......................................................................................... 40 
3.1.1 Ηιεθηνμκηθή απμζθνάγηζε πνμζθμνώκ ................................................................................................ 40 

3.1.2 Αλημιόγεζε πνμζθμνώκ .......................................................................................................................... 40 



ΑΔΑ: 6Χ8ΔΩΗΜ-ΧΝΔ



3.2 ΝΞΜΟΗΘΕΟΕ ΡΝΜΒΜΘΕΟ ΔΖΗΑΖΜΘΜΓΕΠΖΗΩΚ ΝΞΜΟΩΞΖΚΜΡ ΑΚΑΔΜΜΡ - ΔΖΗΑΖΜΘΜΓΕΠΖΗΑ ΝΞΜΟΩΞΖΚΜΡ 

ΑΚΑΔΜΜΡ .................................................................................................................................................................. 42 

3.3 ΗΑΠΑΗΡΞΩΟΕ - ΟΡΚΑΣΕ ΟΡΙΒΑΟΕΟ ............................................................................................................. 44 

3.4 ΝΞΜΔΖΗΑΟΠΖΗΓΟ ΝΞΜΟΦΡΓΓΟ - ΝΞΜΟΩΞΖΚΕ ΔΖΗΑΟΠΖΗΕ ΝΞΜΟΠΑΟΖΑ .................................................. 45 

3.5 ΙΑΠΑΖΩΟΕ ΔΖΑΔΖΗΑΟΖΑΟ ........................................................................................................................... 47 

4. ΟΡΟΙ ΓΚΣΓΛΓΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ ..................................................................................................... 48 

4.1 ΓΓΓΡΕΟΓΖΟ  (ΗΑΘΕΟ ΓΗΠΓΘΓΟΕΟ) ................................................................................................................. 48 

4.2  ΟΡΙΒΑΠΖΗΜ ΝΘΑΖΟΖΜ - ΓΦΑΞΙΜΟΠΓΑ ΚΜΙΜΘΓΟΖΑ ................................................................................. 48 

4.3 ΌΞΜΖ ΓΗΠΓΘΓΟΕΟ ΠΕΟ ΟΡΙΒΑΟΕΟ ............................................................................................................... 48 

4.4 ΡΝΓΞΓΜΘΑΒΖΑ ................................................................................................................................................ 49 

4.5 ΠΞΜΝΜΝΜΖΕΟΕ ΟΡΙΒΑΟΕΟ ΗΑΠΑ ΠΕ ΔΖΑΞΗΓΖΑ ΠΕΟ .................................................................................. 49 

4.6 ΔΖΗΑΖΩΙΑ ΙΜΚΜΙΓΞΜΡΟ ΘΡΟΕΟ ΠΕΟ ΟΡΙΒΑΟΕΟ ..................................................................................... 50 

5. ΓΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΚΣΓΛΓΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ .................................................................................. 51 

5.1 ΠΞΜΝΜΟ ΝΘΕΞΩΙΕΟ ..................................................................................................................................... 51 

5.2 ΗΕΞΡΛΕ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΜΡ ΦΜΞΓΑ ΓΗΝΠΩΠΜΡ - ΗΡΞΩΟΓΖΟ ............................................................................. 51 

5.3 ΔΖΜΖΗΕΠΖΗΓΟ ΝΞΜΟΦΡΓΓΟ ΗΑΠΑ ΠΕ ΔΖΑΔΖΗΑΟΖΑ ΓΗΠΓΘΓΟΕΟ ΠΩΚ ΟΡΙΒΑΟΓΩΚ ................................... 52 

5.4 ΔΖΗΑΟΠΖΗΕ ΓΝΖΘΡΟΕ ΔΖΑΦΜΞΩΚ ................................................................................................................. 52 

6. ΓΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΚΣΓΛΓΗ .................................................................................................................... 54 

6.1  ΞΜΚΜΟ ΝΑΞΑΔΜΟΕΟ ΡΘΖΗΩΚ ..................................................................................................................... 54 

6.2  ΝΑΞΑΘΑΒΕ ΡΘΖΗΩΚ - ΞΜΚΜΟ ΗΑΖ ΠΞΜΝΜΟ ΝΑΞΑΘΑΒΕΟ ΡΘΖΗΩΚ ........................................................... 54 

6.3 ................................................................................................................................................................................ 55 

6.4  ΑΝΜΞΞΖΣΕ ΟΡΙΒΑΠΖΗΩΚ ΡΘΖΗΩΚ – ΑΚΠΖΗΑΠΑΟΠΑΟΕ ............................................................................... 56 

6.5 ................................................................................................................................................................................ 56 

6.6 ΓΓΓΡΕΙΓΚΕ ΘΓΖΠΜΡΞΓΖΑ ΝΞΜΙΕΘΓΖΑΟ ...................................................................................................... 56 

6.7  ΗΑΠΑΓΓΓΘΖΑ ΠΕΟ ΟΡΙΒΑΟΕΟ- ΡΝΜΗΑΠΑΟΠΑΟΕ ΑΚΑΔΜΜΡ- ................................................................... 57 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ .................................................................................................................................................... 58 

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Ζ – ΙΓΘΓΠΕ .................................................................................................................................... 58 

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ ΖΖ –  ΓΓΓΟ - ΜΔΕΓΖΓΟ ................................................................................................................ 58 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ………………………………………………………………………..57 

 



ΑΔΑ: 6Χ8ΔΩΗΜ-ΧΝΔ



1. ΑΝΑΘΓΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΓΙΜΓΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ημηπεία Ακαζέημοζαξ Ανπήξ  

 

Γπςκομία ΔΕΙΜΟ ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 

Παποδνμμηθή δηεφζοκζε ΝΞΩΕΚ ΑΙΓΞ ΒΑΟΕ ΓΜΡΞΚΩΚ 

Νυιε  ΓΜΡΞΚΓΟ ΕΞΑΗΘΓΖΜ ΗΞΕΠΕΟ 

Παποδνμμηθυξ Ηςδηθυξ 70014 

χνα5 ΓΘΘΑΔΑ 

Ηςδηθυξ ΚUTS6 EL431 

Πειέθςκμ 2813404635 

Φαλ 2813404608 

Ειεθηνμκηθυ Παποδνμμείμ  promithies@hersonisos.gr 

Ανμυδημξ γηα πιενμθμνίεξ7 δηαγςκηζηηθήξ 

δηαδηθαζίαξ. 

ΗΩΚΟΠΑΚΠΖΚΜΟ ΗΑΘΑΘΑΗΕΟ (ΠΕΘ 

ΓΝΖΗΜΖΚΩΚΖΑΟ 2813404635) 

Ανμυδημξ γηα πιενμθμνίεξ8 ηεπκηθήξ θφζεςξ ΓΡΘΡΙΖΑ ΑΞΗΖΜΘΑΗΕ (ΠΕΘ 

ΓΝΖΗΜΖΚΩΚΖΑΟ 2813404686) 

Δηεφζοκζε ημο πνμθίι αγμναζηή ζημ δηαδίθηομ 

(URL)9 

http://www.hersonisos.gr 

 

Γίδμξ Ακαζέημοζαξ Ανπήξ  

Ε Ακαζέημοζα Ανπή είκαη 10 Δήμμξ θαη ακήθεη ζηεκ Γεκηθή Ηοβένκεζε (Ρπμημμέαξ Μ.Π.Α.)11 

   

Κύνηα δναζηενηόηεηα Α.Α.12 

Ε θφνηα δναζηενηυηεηα ηεξ Ακαζέημοζαξ Ανπήξ είκαη μη Γεκηθέξ Δεμυζηεξ Ρπενεζίεξ 

 

                                                 
5 Ιυκμ γηα ζομβάζεηξ άκς ηςκ μνίςκ  
6 Ιυκμ γηα ζομβάζεηξ άκς ηςκ μνίςκ  
7 Οομπιενχκεηαη ημ υκμμα, ε δηεφζοκζε, μ ανηζμυξ ηειεθχκμο θαη ηειεμμμημηοπηθμφ μεπακήμαημξ (FAX), ε δηεφζοκζε ειεθηνμκηθμφ ηαποδνμμείμο (e-mail) ηεξ 

οπενεζίαξ πμο δηεκενγεί ημκ δηαγςκηζμυ, θαζχξ θαη μ ανμυδημξ οπάιιειμξ ηεξ οπενεζίαξ αοηήξ, άνζνμ 53 παν. 2 πεν. γ ημο κ. 4412/2016   
8 Οομπιενχκεηαη ημ υκμμα, ε δηεφζοκζε, μ ανηζμυξ ηειεθχκμο θαη ηειεμμμημηοπηθμφ μεπακήμαημξ (FAX), ε δηεφζοκζε ειεθηνμκηθμφ ηαποδνμμείμο (e-mail) ηεξ 

οπενεζίαξ πμο δηεκενγεί ημκ δηαγςκηζμυ, θαζχξ θαη μ ανμυδημξ οπάιιειμξ ηεξ οπενεζίαξ αοηήξ, άνζνμ 53 παν. 2 πεν. γ ημο κ. 4412/2016   
9 Γθυζμκ οπάνπεη θαη γηα ζομβάζεηξ άκς ηςκ μνίςκ   
10 Ακαθένεηαη ημ είδμξ ηεξ Α.A., ππ Ρπμονγείμ, Νενηθένεηα, Απμθεκηνςμέκε Δημίθεζε, Κμζμθμμείμ, Δήμμξ, ΑΓ  ημο Δεμμζίμο θιπ θαη ακ απμηειεί “θεκηνηθή 

θοβενκεηηθή ανπή (ΗΗΑ)» ή “με θεκηνηθή ακαζέημοζα ανπή” θαηά ηεκ έκκμηα ημο άνζνμο 2 παν. 1 πεν. 2 θαη 3 ημο κ. 4412/2016 
11 Ακαθένεηαη ζε πμηα οπμδηαίνεζε ημο δεμυζημο ημμέα ακήθεη ε Α.Α.: α) Γεκηθή Ηοβένκεζε (Ρπμημμέαξ Ηεκηνηθήξ Ηοβένκεζεξ, Ρπμημμέαξ ΜΠΑ, Ρπμημμέαξ ΜΗΑ) ή 

β) Δεμυζημξ Πμμέαξ (Νιεκ Γεκηθήξ Ηοβένκεζεξ) θαηά ηηξ οπμδηαηνέζεηξ ημο άνζνμο 14 ημο κ. 4270/14.  
12 Γπηιέγεηαη ε θφνηα δναζηενηυηεηα ηεξ Α.Α., βιέπε θαη Νανάνηεμα ΖΖ (Ννμθήνολε Οφμβαζεξ), Πμήμα Ζ, παν  1.5, Γθηειεζηηθμφ Ηακμκηζμμφ (ΓΓ) 2015/1986 ηεξ 

Γπηηνμπήξ (L 296). α) Γεκηθέξ δεμυζηεξ οπενεζίεξ β) Άμοκα, γ) Δεμυζηα ηάλε θαη αζθάιεηα, δ) Νενηβάιιμκ, ε) Μηθμκμμηθέξ θαη δεμμζημκμμηθέξ οπμζέζεηξ, ζη) Ργεία, δ) 

Οηέγαζε θαη οπμδμμέξ θμηκήξ ςθέιεηαξ, ε) Ημηκςκηθή πνμζηαζία, ζ) Ακαροπή, πμιηηηζμυξ θαη ζνεζθεία, η) Γθπαίδεοζε, ηα) Ποπυκ άιιε δναζηενηυηεηα. 

mailto:promithies@hersonisos.gr
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ημηπεία Γπηθμηκςκίαξ 13  

Πα έγγναθα ηεξ ζφμβαζεξ είκαη δηαζέζημα γηα ειεφζενε, πιήνε, άμεζε & δςνεάκ ειεθηνμκηθή πνυζβαζε 

ζηεκ δηεφζοκζε (URL): http://www.hersonisos.gr/press-release/contests 

 

1.2 ημηπεία Δηαδηθαζίαξ-Υνεμαημδόηεζε 

Γίδμξ δηαδηθαζίαξ  

Μ δηαγςκηζμυξ ζα δηελαπζεί με ηεκ ακμηθηή δηαδηθαζία ημο άνζνμο 27 ημο κ. 4412/16.  

 

Υνεμαημδόηεζε ηεξ ζύμβαζεξ14 

Μ ζοκμιηθυξ πνμτπμιμγηζμυξ ηεξ μειέηεξ ακένπεηαη ζηα 301.803,60 εονχ (με ΦΝΑ 24%) θαη 

πνμένπεηαη απυ πνεμαημδυηεζε ημο Ννμγνάμμαημξ "ΦΖΘΜΔΕΙΜΟ ΖΖ" (2017ΟΓ05500010) θαη απυ 

ίδηα έζμδα. Ε δαπάκε γηα ηεκ εκ ζφμβαζε βανφκεη ηηξ με Η.Α: 64.7135.0001 θαη Η.Α: 30.7135.0010 

ζπεηηθέξ πηζηχζεηξ ημο πνμτπμιμγηζμμφ ημο μηθμκμμηθμφ έημοξ 2019 θαη 2020 ημο Δήμμο 

ενζμκήζμο15 . Οπεηηθή ε με ανηζμυ ΑΔΑ: Σ5ΕΦ465Θ7-2ΖΕ Απυθαζε έκηαλεξ πνάλεξ ζημ 

Ννυγναμμα "ΦΖΘΜΔΕΙΜΟ ΖΖ".  

1.3 οκμπηηθή Πενηγναθή θοζηθμύ θαη μηθμκμμηθμύ ακηηθεημέκμο ηεξ ζύμβαζεξ  

Ακηηθείμεκμ ηεξ ζφμβαζεξ  ηεξ πανμφζαξ  δηαθήνολεξ είκαη ε πνμμήζεηα με ηίηιμ «Πνμμεζείαξ 

μνγάκςκ παηδηθώκ πανώκ Δ. Υενζμκήζμο». ΑΓ055(2017Γ05500010) ΦΙΛΟΔΗΜΟ II. 

Ακαιοηηθά ημ ακηηθείμεκμ ηεξ ζφμβαζεξ ακαθένεηαη ζημ Πανάνηεμα Ι ηεξ οπόρε δηαθήνολεξ. 

 

Νημ ζογθνημέκα, ε πνμμήζεηα ζημπεφεη ζηεκ ακαβάζμηζε ηςκ παηδηθχκ πανχκ ημο Δήμμο θαη 

ζογθεθνημέκα ζηηξ πενημπέξ, Γςκηέξ, Θημέκαξ ενζμκήζμο, Ηαηκμφνημ ςνηυ, Ακάιερε, Νάκς 

ενζυκεζμξ, Ηνάζη, Γάιηπε, Οηαιίδα, Αβδμφ, Βναπυθεπμξ, Γπηζθμπή (Νάνθμ Νακαγηςηάθε) θαη ζηεκ 

πενημπή Οηαμκημί,  μέζς ηεξ απυθηεζεξ κέςκ μνγάκςκ θαη παηπκηδηχκ.                

 

Πα πνμξ πνμμήζεηα είδε θαηαηάζζμκηαη ζημκ αθυιμοζμ θχδηθα ημο Ημηκμφ Θεληιμγίμο δεμμζίςκ 

ζομβάζεςκ (CPV) : 37535200-9  

 

Ε εθηημχμεκε αλία ηεξ ζφμβαζεξ ακένπεηαη ζημ πμζυ ηςκ 301.803,60 € ζομπενηιαμβακμμέκμο ΦΝΑ 

24 % (πνμτπμιμγηζμυξ πςνίξ ΦΝΑ: 243.390,00 € ΦΝΑ : 58.413,60 €). 

 

 Ε δηάνθεηα ηεξ ζφμβαζεξ μνίδεηαη ζε έλη μήκεξ (06) μήκεξ. 

                                                 
13 Γπηιέγμκηαη θαη ζομπιενχκμκηαη ηα ακηίζημηπα εδάθηα, πνβι άνζνα 22 θαη 67 κ. 4412/16 
14 Άνζνμ 53 παν. 2 εδ. δ  κ. 4412/2016 
15 Ακαθένμκηαη ηα ζημηπεία ημο Φμνέα, ηεξ Οοιιμγηθήξ Απυθαζεξ θαη ημο Ηςδηθμφ Ανηζμμφ Γλυδςκ ημοξ 

μπμίμοξ βανφκεη ε πίζηςζε γηα ηεκ πνεμαημδυηεζε ηεξ ζφμβαζεξ 
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Ε ζφμβαζε ζα ακαηεζεί με ημ θνηηήνημ ηεξ πιέμκ ζομθένμοζαξ απυ μηθμκμμηθή άπμρε πνμζθμνάξ, 

απμθιεηζηηθά βάζεη 16 ηεξ ζοκμιηθήξ ηημήξ, αθμφ ειεγπζεί θαη είκαη ζφμθςκε με ηηξ ηεπκηθέξ 

πνμδηαγναθέξ πμο έπμοκ εγθνηζεί. 

 

Μη ζομμεηέπμκηεξ ζημ δηαγςκηζμυ πνέπεη κα οπμβάιιμοκ πνμζθμνά γηα ημ ζύκμιμ ημο δεημύμεκμο 

ελμπιηζμμύ επί πμηκή απμθιεηζμμύ.  Οηηξ ηημέξ ηςκ πνμζθμνχκ ζα πενηιαμβάκεηαη θαη ε εγθαηάζηαζε 

ημο ελμπιηζμμφ, πιήνμοξ θαη εημίμμο πνμξ πνήζε, θαζχξ θαη μηθνμτιηθά πμο είκαη απαναίηεηα γηα ηεκ 

μνζή εγθαηάζηαζε ηςκ ελμπιηζμχκ, χζηε μη παηδηθέξ πανέξ κα πιενμφκ ηηξ απαηηήζεηξ ηεξ θείμεκεξ 

κμμμζεζίαξ θαη ηεξ μειέηεξ. 

 

Ννμζθμνέξ οπμβάιιμκηαη γηα ημ ζφκμιμ ηεξ πνμμήζεηαξ. Μη δχδεθα παηδηθέξ πανέξ ημο Δήμμο, 

ακελάνηεηα απυ ηε γεςγναθηθή ημοξ πςνμζέηεζε, απμηειμφκ έκα εκηαίμ ιεηημονγηθυ ζφζηεμα πχνςκ 

άζιεζεξ θαη ροπαγςγίαξ, γηα ηεκ μμμηυμμνθε δηαμυνθςζε ημο μπμίμο, με μμμεηδή ελμπιηζμυ, απαηηείηαη 

εκηαίμξ ζοκημκηζμυξ ημο πνμζςπηθμφ θαη ηςκ ενγαζηχκ ηςκ επημένμοξ ημεμάηςκ, πνμθεημέκμο κα 

επηηεοπζεί ε εμπνυζεζμε θαη πνμζήθμοζα εθηέιεζε ηεξ ζφμβαζεξ, πμο απμβιέπεη ζηε δεμημονγία 

ζφγπνμκςκ πχνςκ ροπαγςγίαξ γηα ημ ζφκμιμ ηςκ παηδηχκ ηςκ δεμμηηθχκ δηαμενηζμάηςκ ημο Δήμμο θαη 

ζηεκ αζθαιή ιεηημονγία ηςκ πχνςκ αοηχκ, εκυρεη θαη ηςκ ζεζπηδυμεκςκ απυ ηεκ μηθεία κμμμζεζία 

αοζηενχκ πνμδηαγναθχκ.  

 

Tα υνγακα μηαξ παηδηθήξ πανάξ θαη μη επηθάκεηεξ πηχζεξ ημοξ κμμφκηαη ςξ αδηαίνεημ ζφκμιμ θαη 

οπυθεηκηαη ζε αοζηενέξ εονςπασθέξ πνμδηαγναθέξ αζθαιείαξ, υπςξ αοηέξ πενηγνάθμκηαη ακαιοηηθά ζηε 

μειέηε. Tα πνμξ πνμμήζεηα οιηθά, πμο ελάιιμο είκαη μμμεηδή θαη αθμνμφκ ζε ελμπιηζμυ παηδηθχκ πανχκ 

απμηειμφκ μηα, αδηαίνεηε μμάδα. Πμ γεγμκυξ αοηυ πνμηνέπεη ηεκ ακάζεζε ηεξ πνμμήζεηαξ ζε έκακ 

ακάδμπμ, μ μπμίμξ ιυγς ηεξ θφζεξ ηεξ πνέπεη κα έπεη ελμιμθιήνμο ηεκ εθηέιεζε ηεξ ζύμβαζεξ. Μ 

ακάδμπμξ είκαη μ ίδημξ μμκαδηθυξ οπεφζοκμξ γηα ημκ ζοκημκηζμυ ημο πνμζςπηθμφ ημο θαη ηςκ ενγαζηχκ 

θαζχξ θαη γηα ηεκ αζθαιή θαη ζςζηή ημπμζέηεζε ηςκ εηδχκ θαη ηειηθά μ μμκαδηθυξ οπυιμγμξ πνμξ ημκ 

Δήμμ ζηεκ πενίπηςζε θαζοζηένεζεξ εθηέιεζεξ ηεξ πνμμήζεηαξ, θαθμηεπκίαξ ή μπμημοδήπμηε άιιμο 

ιυγμο. Γπίζεξ, μπμνεί κα οπάνλεη μ βέιηηζημξ έιεγπμξ οιηθχκ - ελμπιηζμμφ, ημπμζέηεζεξ αοηχκ θαη 

άμεζε ζοκεκκυεζε. 

 

Ηάης απ‟ αοηέξ ηηξ ζοκζήθεξ, ε επηηοπήξ θαη εμπνυζεζμε εθηέιεζε αοημφ ημο ηφπμο ζφμβαζεξ 

πνμτπμζέηεη ηζπονυ θεκηνηθυ ζοκημκηζμυ θαη παναθμιμφζεζε, ακηί ηεξ δηαίνεζεξ θαη γη‟ αοηυ ημ ιυγμ ηα 

πνμξ πνμμήζεηα οιηθά, πμο ελάιιμο είκαη μμμεηδή θαη αθμνμφκ ζε ελμπιηζμυ παηδηθχκ πανχκ απμηειμφκ 

μηα, αδηαίνεηε μμάδα. Οηεκ πενίπηςζε πμο ε εκ ιυγς πνμμήζεηα πςνηζηεί ζε ημήμαηα, εγθομμκεί 

θίκδοκμξ κα μεκ οπάνλεη ακάδμπμξ γηα υια ηα ημήμαηα ηεκ ίδηα πνμκηθή ζηηγμή ή εκ ηέιεη κα μεκ 

πνμθφρεη ακάδμπμξ γηα θάπμημ απυ ηα ημήμαηα. Πμ γεγμκυξ αοηυ, ζα θαζοζηενμφζε ζεμακηηθά ηεκ 

μιμθιήνςζε ηεξ ακαβάζμηζεξ ηςκ παηδηθχκ πανχκ θαζχξ μέπνη κα γίκεη επακαπνμθήνολε ημο ημήμαημξ 

ηεξ πνμμήζεηαξ, γηα ηεκ μπμία δεκ ακαδείπζεθε μεημδυηεξ θαη ηειηθά κα πνμθφρεη ακάδμπμξ, ζα έπνεπε 

κα πενάζεη ημ ακάιμγμ πνμκηθυ δηάζηεμα.  

 

                                                 
16 Άνζνμ 86 κ.4412/2016.  
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Όιε αοηή ε δηαδηθαζία ζα είπε ςξ απμηέιεζμα κα παζεί πμιφηημμξ πνυκμξ θαη πυνμη γηα ημ Δήμμ θαη 

ημοξ Δεμυηεξ. Οοκεπχξ, απαηηείηαη ε εκηαία δεμμπνάηεζε αοηήξ ηεξ πνμμήζεηαξ. Άιιςζηε, μη υνμη 

δηαθήνολεξ δεκ απμθιείμοκ ηε δοκαηυηεηα ζηε ζηήνηλε άιιςκ θμνέςκ ή εκχζεηξ μηθμκμμηθχκ θμνέςκ 

θαη ςξ εθ ημφημο δεκ πενημνίδεηαη μ ανηζμυξ ηςκ πνμζθμνχκ θαη ηςκ ιφζεςκ. 

 

1.4 Θεζμηθό πιαίζημ  

Ε ακάζεζε θαη εθηέιεζε ηεξ ζφμβαζεξ δηέπμκηαη απυ ηεκ θείμεκε κμμμζεζία θαη ηηξ θαη΄ ελμοζημδυηεζε 

αοηήξ εθδμζείζεξ θακμκηζηηθέξ πνάλεηξ, υπςξ ηζπφμοκ θαη ηδίςξ17: 

 ημο κ. 4412/2016 (Α' 147) “Δεμόζηεξ ομβάζεηξ Ένγςκ, Πνμμεζεηώκ θαη Τπενεζηώκ (πνμζανμμγή 

ζηηξ Οδεγίεξ 2014/24/ ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ)» θαη ηςκ ζπεηηθώκ ηνμπμπμηήζεώκ ημο, 

 ημο κ. 4314/2014 (Α' 265)18, “Α) Γηα ηε δηαπείνηζε, ημκ έιεγπμ θαη ηεκ εθανμμγή ακαπηοληαθώκ 

πανεμβάζεςκ γηα ηεκ πνμγναμμαηηθή πενίμδμ 2014−2020, Β) Γκζςμάηςζε ηεξ Οδεγίαξ 2012/17 ημο 

Γονςπασθμύ Κμηκμβμοιίμο θαη ημο ομβμοιίμο ηεξ 13εξ Ιμοκίμο 2012 (ΓΓ L 156/16.6.2012) ζημ 

ειιεκηθό δίθαημ, ηνμπμπμίεζε ημο κ. 3419/2005 (Α' 297) θαη άιιεξ δηαηάλεηξ” θαη ημο κ. 3614/2007 

(Α' 267) «Δηαπείνηζε, έιεγπμξ θαη εθανμμγή ακαπηοληαθώκ πανεμβάζεςκ γηα ηεκ πνμγναμμαηηθή 

πενίμδμ 2007 -2013», 

 ημο κ. 4270/2014 (Α' 143) «Ανπέξ δεμμζημκμμηθήξ δηαπείνηζεξ θαη επμπηείαξ (εκζςμάηςζε ηεξ 

Οδεγίαξ 2011/85/ΓΓ) – δεμόζημ ιμγηζηηθό θαη άιιεξ δηαηάλεηξ», 

 ημο κ. 4250/2014 (Α' 74) «Δημηθεηηθέξ Απιμοζηεύζεηξ - Καηανγήζεηξ, ογπςκεύζεηξ Νμμηθώκ 

Πνμζώπςκ θαη Τπενεζηώκ ημο Δεμμζίμο Σμμέα-Σνμπμπμίεζε Δηαηάλεςκ ημο π.δ. 318/1992 

(Α΄161) θαη ιμηπέξ νοζμίζεηξ» θαη εηδηθυηενα ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 1,   

 ηεξ παν. Δ ημο Κ. 4152/2013 (Α' 107) «Πνμζανμμγή ηεξ ειιεκηθήξ κμμμζεζίαξ ζηεκ Οδεγία 2011/7 

ηεξ 16.2.2011 γηα ηεκ θαηαπμιέμεζε ηςκ θαζοζηενήζεςκ πιενςμώκ ζηηξ εμπμνηθέξ ζοκαιιαγέξ»,  

 ημο κ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κύνςζε ημο Κώδηθα Νόμςκ γηα ημ Γιεγθηηθό οκέδνημ» 

 ημο άνζνμο 26 ημο κ.4024/2011 (Α 226) «ογθνόηεζε ζοιιμγηθώκ μνγάκςκ ηεξ δημίθεζεξ θαη 

μνηζμόξ ηςκ μειώκ ημοξ με θιήνςζε»,19 

 ημο κ. 4013/2011 (Α‟ 204) «ύζηαζε εκηαίαξ Ακελάνηεηεξ Ανπήξ Δεμμζίςκ ομβάζεςκ θαη 

Κεκηνηθμύ Ηιεθηνμκηθμύ Μεηνώμο Δεμμζίςκ ομβάζεςκ…»,  

 ημο κ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Γκίζποζε ηεξ δηαθάκεηαξ με ηεκ οπμπνεςηηθή ακάνηεζε κόμςκ θαη 

πνάλεςκ ηςκ θοβενκεηηθώκ, δημηθεηηθώκ θαη αοημδημηθεηηθώκ μνγάκςκ ζημ δηαδίθηομ "Πνόγναμμα 

Δηαύγεηα" θαη άιιεξ δηαηάλεηξ”, 

 ημο κ. 3548/2007 (Α‟ 68) «Καηαπώνηζε δεμμζηεύζεςκ ηςκ θμνέςκ ημο Δεμμζίμο ζημ κμμανπηαθό 

θαη ημπηθό Σύπμ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ»,   

                                                 
17 Ννμζζήθεξ θαη εκ γέκεη πνμζανμμγέξ άνζνςκ ηεξ δηαθήνολεξ (πένακ ηςκ υζςκ ήδε πνμβιέπμκηαη νεηά 

ζημ θείμεκμ θαη ηηξ οπμζεμεηχζεηξ ηεξ δηαθήνολεξ), μπμνμφκ κα πνμζηίζεκηαη θαη κα πενηιαμβάκμκηαη, μυκμ 

εθυζμκ είκαη απυιοηα ζομβαηέξ με ηεκ ηζπφμοζα κμμμζεζία, ζημ πιαίζημ ηεξ νήηναξ εοειηλίαξ. 
18 Γθυζμκ πνυθεηηαη γηα ζφμβαζε πμο ζογπνεμαημδμηείηαη απυ πυνμοξ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ.  
19 Ιυκμ εθυζμκ επηιεγεί ε δηεκένγεηα θιήνςζεξ  γηα ηε ζογθνυηεζε ζοιιμγηθχκ μνγάκςκ 
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 ημο κ. 3310/2005 (Α' 30) “Μέηνα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεξ δηαθάκεηαξ θαη ηεκ απμηνμπή 

θαηαζηναηεγήζεςκ θαηά ηε δηαδηθαζία ζύκαρεξ δεμμζίςκ ζομβάζεςκ” γηα ηε δηαζηαφνςζε ηςκ 

ζημηπείςκ ημο ακαδυπμο με ηα ζημηπεία ημο Γ.Ο.Ξ., ημο π.δ/ημξ 82/1996 (Α' 66) «Οκμμαζηηθμπμίεζε  

μεημπώκ Γιιεκηθώκ Ακςκύμςκ Γηαηνεηώκ πμο μεηέπμοκ ζηηξ δηαδηθαζίεξ ακάιερεξ ένγςκ ή 

πνμμεζεηώκ ημο Δεμμζίμο ή ηςκ κμμηθώκ πνμζώπςκ ημο εονύηενμο δεμόζημο ημμέα»20, ηεξ θμηκήξ 

απυθαζεξ ηςκ Ρπμονγχκ Ακάπηολεξ θαη Γπηθναηείαξ με αν. 20977/2007 (Β‟ 1673) ζπεηηθά με ηα 

„’Δηθαημιμγεηηθά γηα ηεκ ηήνεζε ηςκ μεηνώςκ ημο κ.3310/2005, όπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ημ 

κ.3414/2005‟‟, θαζχξ θαη ηςκ οπμονγηθχκ απμθάζεςκ, μη μπμίεξ εθδίδμκηαη, θαη‟ ελμοζημδυηεζε  

ημο άνζνμο 65 ημο κ. 4172/2013 (Α 167) γηα ημκ θαζμνηζμυ: α) ηςκ με «ζοκενγάζημςκ θμνμιμγηθά» 

θναηχκ θαη β) ηςκ θναηχκ με «πνμκμμηαθυ θμνμιμγηθυ θαζεζηχξ»21.   

 ημο κ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κύνςζε Κώδηθα Φόνμο Πνμζηηζέμεκεξ Αλίαξ»,  

 ημο κ.2690/1999 (Α' 45) “Κύνςζε ημο Κώδηθα Δημηθεηηθήξ Δηαδηθαζίαξ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ”  θαη 

ηδίςξ ηςκ άνζνςκ 7 θαη 13 έςξ 15, 

 ημο κ. 2121/1993 (Α' 25) “Πκεομαηηθή Ιδημθηεζία, ογγεκηθά Δηθαηώμαηα θαη Πμιηηηζηηθά Θέμαηα”,  

 ημο π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κςδηθμπμίεζε δηαηάλεςκ γηα ηεκ πνόζβαζε ζε δεμόζηα έγγναθα θαη 

ζημηπεία”,  

 ημο π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ακάιερε οπμπνεχζεςκ απυ ημοξ Δηαηάθηεξ” 

 ημο π.δ. 39/2017 (Α΄64) «Ηακμκηζμυξ ελέηαζεξ πνμδηθαζηηθχκ πνμζθογχκ εκχπηςκ ηεξ 

Α.Γ.Ν.Ν.ηεξ με αν. 57654 (Β‟ 1781/23.5.2017) Απυθαζεξ ημο Ρπμονγμφ Μηθμκμμίαξ θαη Ακάπηολεξ 

«Ρύζμηζε εηδηθόηενςκ ζεμάηςκ ιεηημονγίαξ θαη δηαπείνηζεξ ημο Κεκηνηθμύ Ηιεθηνμκηθμύ Μεηνώμο 

Δεμμζίςκ ομβάζεςκ (ΚΗΜΔΗ) ημο Τπμονγείμο Οηθμκμμίαξ θαη Ακάπηολεξ» 

 ηεξ με αν. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απυθαζεξ ημο Ρπμονγμφ Μηθμκμμίαξ θαη Ακάπηολεξ 

«Σεπκηθέξ ιεπημμένεηεξ θαη δηαδηθαζίεξ ιεηημονγίαξ ημο Γζκηθμύ οζηήμαημξ Ηιεθηνμκηθώκ 

Δεμμζίςκ ομβάζεςκ (Γ..Η.ΔΗ..)»,  

 ηςκ ζε εθηέιεζε ηςκ ακςηένς κυμςκ εθδμζεηζχκ θακμκηζηηθχκ πνάλεςκ, ηςκ ιμηπχκ δηαηάλεςκ 

πμο ακαθένμκηαη νεηά ή απμννέμοκ απυ ηα μνηδυμεκα ζηα ζομβαηηθά ηεφπε ηεξ πανμφζαξ,  θαζχξ 

θαη ημο ζοκυιμο ηςκ δηαηάλεςκ ημο αζθαιηζηηθμφ, ενγαηηθμφ, θμηκςκηθμφ, πενηβαιιμκηηθμφ θαη 

θμνμιμγηθμφ δηθαίμο πμο δηέπεη ηεκ ακάζεζε θαη εθηέιεζε ηεξ πανμφζαξ ζφμβαζεξ, έζης θαη ακ δεκ 

ακαθένμκηαη νεηά παναπάκς. 

 Πεκ παν. 4 ημο άνζνμο 209 ημο Κ. 3463/2006, υπςξ ακαδηαηοπχζεθε με ηεκ με ηεκ παν.3 ημο 

άνζνμο 22 ημο Κ. 3536/2007. 

 Πεκ με 258/2017 Απυθαζε ημο Δεμμηηθμφ Οομβμοιίμο,  

                                                 
20 Ε οπμπνέςζε μκμμαζηηθμπμίεζεξ μεημπχκ εηαηνεηχκ πμο ζοκάπημοκ δεμυζηεξ ζομβάζεηξ, απαηηείηαη 

ζφμθςκα με ημ άνζνμ 8 ημο κ. 3310/2005, ζε δηαδηθαζίεξ ζφκαρεξ δεμμζίςκ ζομβάζεςκ εθηημχμεκεξ αλίαξ 

ακχηενεξ ημο εκυξ εθαημμμονίμο εονχ (1.000.000,00 €) 
21      Γπηζεμαίκεηαη υηη, υπςξ πνμβιέπεηαη ζημ αν. 65 ημο κ. 4172/2013, μη ζπεηηθέξ οπμονγηθέξ απμθάζεηξ 

εθδίδμκηαη θάζε έημξ. Ννβι. ηηξ με ανηζμ.1024/2018 (Β 542) &  ΝΜΘ1173/2017 (Β 4049) ζπεηηθέξ απμθάζεηξ 

ημο Ρπμονγμφ Μηθμκμμηθχκ. 
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 Πε με ανηζμυ ΑΔΑ: Σ5ΕΦ465Θ7-2ΖΕ Απυθαζε έκηαλεξ πνάλεξ ζημ Ννυγναμμα "ΦΖΘΜΔΕΙΜΟ 

ΖΖ". 

Σεκ με  ανηζμό 331/2019, Απόθαζε ηεξ Οηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ πενί ζύκηαλε ηςκ όνςκ ημο 

δηαγςκηζμμύ 

1.5 Πνμζεζμία παναιαβήξ πνμζθμνώκ θαη δηεκένγεηα δηαγςκηζμμύ  

Μ δηαγςκηζμυξ ζα δηεκενγεζεί με πνήζε ηεξ πιαηθυνμαξ ημο Γζκηθμφ Οοζηήμαημξ Ειεθηνμκηθχκ 

Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ (Γ.Ο.Ε.Δ.Ε.Ο.), μέζς ηεξ Δηαδηθηοαθήξ πφιεξ www.promitheus.gov.gr, φζηενα 

απυ ζοκηεημεμέκε πνμζεζμία ημοιάπηζημκ ηνηάκηα (30) εμενώκ, απυ ηεκ εμενμμεκία ειεθηνμκηθήξ 

απμζημιήξ ηεξ πνμθήνολεξ ζηεκ Ρπενεζία Γπίζεμςκ Γθδυζεςκ ηςκ Γονςπασθχκ Ημηκμηήηςκ (άνζνμ 

27 παν. 1 & 4 ημο Κ. 4412/2016) θαη ηεξ δεμμζίεοζεξ ηεξ πνμθήνολεξ αοηήξ ζημκ Γιιεκηθυ ηφπμ, 

ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζημ άνζνμ 10 ηεξ ΡΑ Ν1/2390/2013. 

Μη δηαδηθαζίεξ δεμμζίεοζεξ θαη πνυζβαζεξ ζηηξ πιενμθμνίεξ είκαη ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ παν. 1 

ημο άνζνμο 22 θαη ηεξ παν. 5 ημο άνζνμο 37 ημο Κ.4412/2016 θαη γηα ημ ιυγμ αοηυ ε πνμζεζμία 

παναιαβήξ ηςκ πνμζθμνχκ μεηά ηεκ απμζημιή ηεξ πνμθήνολεξ ζηεκ επίζεμε εθεμενίδα ηεξ Γ.Γ., 

πενημνίδεηαη θαηά πέκηε (5) εμένεξ ιηγυηενμ ζφμθςκα με ηεκ παν. 4 ημο άνζνμο 27. 

Μ Δήμμξ ενζμκήζμο ςξ ακαζέημοζα Ανπή, ζα πανέπεη, με ειεθηνμκηθυ μέζμ απυ ηεκ εμενμμεκία 

δεμμζίεοζεξ ηεξ δηαθήνολεξ, ειεφζενε, άμεζε θαη πιήνε πνυζβαζε ζημοξ υνμοξ, ζηε ζογγναθή 

οπμπνεχζεςκ θαη ζηα ιμηπά ηεφπε ημο δηαγςκηζμμφ, απυ ηεκ ειεθηνμκηθή δηεφζοκζε: 

www.hersonisos.gr θαζχξ θαη ζηεκ δηαδηθηοαθή πφιε www.promitheus.gov.gr. 

Μη πνμζθμνέξ οπμβάιιμκηαη απυ ημοξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ ειεθηνμκηθά, μέζς ηεξ δηαδηθηοαθήξ πφιεξ 

www.promitheus.gov.gr, ημο Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο. μέπνη ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία θαη χνα πμο μνίδεη ε 

πανμφζα δηαθήνολε, ζηεκ Γιιεκηθή γιχζζα, ζε ειεθηνμκηθυ θάθειμ, ζφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημ 

Κ.4155/13 (ΦΓΗ/Α/29-5-2013), ζημ άνζνμ 11 ηεξ  Ρ.Α. Ν1/2390/2013 (ΦΓΗ/Β/2677/21-10-2013) 

«Πεπκηθέξ ιεπημμένεηεξ θαη δηαδηθαζίεξ ιεηημονγίαξ ημο Γζκηθμφ Οοζηήμαημξ Ειεθηνμκηθχκ Δεμμζίςκ 

Οομβάζεςκ (Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο.)».   

 

Ημενμμεκία ειεθηνμκηθήξ απμζημιήξ ηεξ πνμθήνολεξ ζηεκ Τπενεζία Γπίζεμςκ Γθδόζεςκ ηςκ 

Γονςπασθώκ Κμηκμηήηςκ: 19 / 02 / 2020.  

Ημενμμεκία ακάνηεζεξ ζημ ΚΗΜΔΗ – ΔΙΑΤΓΓΙΑ: 24/02/2020  

Ημενμμεκία ακάνηεζεξ ζηε Δηαδηθηοαθή πύιε www.promitheus.gov.gr ημο Γ..Η.Δ.Η..: 

25/02/2020 θαη ώνα 15.00 π.μ 

Ημενμμεκία θαη ώνα έκανλεξ οπμβμιήξ πνμζθμνώκ: 25/02/2020 θαη ώνα 15.00 π.μ  

Καηαιεθηηθή εμενμμεκία θαη ώνα παναιαβήξ πνμζθμνώκ 29/03/2020 θαη ώνα 17.00          

Η ειεθηνμκηθή απμζθνάγηζε ηςκ πνμζθμνώκ ζα γίκεη ημοιάπηζημκ ηνείξ (3) ενγάζημεξ εμένεξ μεηά 

ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία οπμβμιήξ ηςκ πνμζθμνώκ θαη ζογθεθνημέκα ζηηξ 02/04/2020 θαη ώνα 

9.00 π.μ  
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Οε πενίπηςζε πμο δεκ έπεη οπμβιεζεί θαμία πνμζθμνά ηυηε ε Γπηηνμπή δηαγςκηζμμφ ζα ζοκεδνηάζεη 

ζηηξ 30/03/2020 θαη χνα 9.00 πμ πνμθεημέκμο κα ζοκηάλεη ζπεηηθυ πναθηηθυ έηζη χζηε κα 

επηηαποκζεί ε δηαγςκηζηηθή δηαδηθαζία. 

Ιεηά ηεκ πανέιεοζε ηεξ θαηαιεθηηθήξ εμενμμεκίαξ θαη χναξ, δεκ οπάνπεη ε δοκαηυηεηα οπμβμιήξ 

πνμζθμνάξ ζημ Οφζηεμα.  

Μ πνυκμξ οπμβμιήξ ηεξ πνμζθμνάξ θαη μπμηαδήπμηε ειεθηνμκηθή επηθμηκςκία μέζς ημο ζοζηήμαημξ 

βεβαηχκεηαη αοηυμαηα απυ ημ ζφζηεμα με οπενεζίεξ πνμκμζήμακζεξ ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζηεκ 

παν.3 ημο άνζνμο 6 ημο Κ.4155/13 θαη ημ άνζνμ 6 ηεξ ΡΑ Ν1-2390/2013 «Πεπκηθέξ ιεπημμένεηεξ θαη 

δηαδηθαζίεξ ιεηημονγίαξ ημο Γζκηθμφ Οοζηήμαημξ Ειεθηνμκηθχκ Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ (Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο.)». 

1.6 Δεμμζηόηεηα 

Α. Δεμμζίεοζε ζηεκ Γπίζεμε Γθεμενίδα ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ22  

Ννμθήνολε23 ηεξ πανμφζαξ ζφμβαζεξ απεζηάιε με ειεθηνμκηθά μέζα γηα δεμμζίεοζε ζηεκ Ρπενεζία 

Γθδυζεςκ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ.  

Β. Δεμμζίεοζε ζε εζκηθό επίπεδμ 24 

Ε πνμθήνολε θαη ημ πιήνεξ θείμεκμ ηεξ πανμφζαξ Δηαθήνολεξ θαηαπςνήζεθακ ζημ Ηεκηνηθυ 

Ειεθηνμκηθυ Ιεηνχμ Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ (ΗΕΙΔΕΟ) 25.  

Πμ πιήνεξ θείμεκμ ηεξ πανμφζαξ Δηαθήνολεξ θαηαπςνήζεθε αθυμε θαη ζηε δηαδηθηοαθή πφιε ημο 

Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο.26:  http://www.promitheus.gov.gr, υπμο ε ζπεηηθή ειεθηνμκηθή δηαδηθαζία ζφκαρεξ 

ζφμβαζεξ ζηεκ πιαηθυνμα ΓΟΕΔΕΟ έιαβε Οοζηεμηθυ Αφλμκηα Ανηζμυ : 55223 

 

Νενίιερε ηεξ πανμφζαξ Δηαθήνολεξ δεμμζηεφεηαη θαη ζημκ Γιιεκηθυ Πφπμ 27 28 29 30, ζφμθςκα με ημ 

άνζνμ 66 ημο Κ. 4412/2016.   

                                                 
22 Γηα δεμυζηεξ ζομβάζεηξ άκς ηςκ μνίςκ, ή γηα ηηξ ζομβάζεηξ θάης ηςκ μνίςκ, εθυζμκ ε ακαζέημοζα ανπή 

ημ επηιέλεη. Ννβι. άνζνμ 65, παν.6 ημο κ.4412/2016.  
23 Άνζνμ 65 παν. 1 ημο κ. 4412/2016 : Ε πνμθήνολε πενηιαμβάκεη ηηξ πιενμθμνίεξ πμο πνμβιέπμκηαη ζημ 

Νανάνηεμα V ημο Ννμζανηήμαημξ Α΄ οπυ ηε μμνθή ηοπμπμηεμέκμο εκηφπμο (έκηοπμ 2 Νανανηήμαημξ ΖΖ : 

Ννμθήνολε Οφμβαζεξ ημο Γθηειεζηηθμφ Ηακμκηζμμφ (ΓΓ) 2015/1986 ηεξ Γπηηνμπήξ (L296/1)  
24 Άνζνμ 66 Κ. 4412/2016. Ε πανμφζα δηαθήνολε θαη μη πνμθενφλεηξ δεκ δεμμζηεφμκηαη ζε εζκηθυ επίπεδμ, 

πνηκ απυ ηεκ εμενμμεκία δεμμζίεοζεξ ζηεκ Γπίζεμε Γθεμενίδα ηεξ ΓΓ. Ωζηυζμ, ε δεμμζίεοζε μπμνεί κα 

πναγμαημπμηείηαη ζε θάζε πενίπηςζε ζε εζκηθυ επίπεδμ, υηακ μη Α.Α. δεκ έπμοκ εκεμενςζεί ζπεηηθά με ηε 

δεμμζίεοζε εκηυξ 48 ςνχκ απυ ηε βεβαίςζε παναιαβήξ ηεξ πνμθήνολεξ/ γκςζημπμίεζεξ. Ννβι. άνζνμ 66 ημο κ. 

4412/2016.   
25 Οφμθςκα με ηα άνζνα 38 θαη 66 ημο Κ. 4412/2016 θαη ηεκ ΡΑ 57654, υπςξ ηζπφμοκ. 
26 Άνζνμ 36 ημο κ. 4412/2016. 
27 Ε οπμπνέςζε δεμμζίεοζεξ ηεξ πνμθήνολεξ ζε δφμ μηθμκμμηθέξ εθεμενίδεξ εονείαξ θοθιμθμνίαξ πμο 

πνμβιέπεηαη ζημ άνζνμ 4 ημο ΝΔ 118/2007  / άνζνμ 5 ημο Γ.Η.Ν.Μ.Π.Α. έπεη θαηανγεζεί απυ ηεκ 1ε Ζακμοανίμο 

2018. Ννβι άνζνμ 377§1 πενίπη. (59 θαη 82) θαη άνζνμ 379 §10 κ. 4412/2016 .  
28 Ε οπμπνέςζε δεμμζίεοζεξ ηεξ πνμθήνολεξ ζε μία ημπηθή εθεμενίδα, πμο πνμβιέπεηαη ζημ άνζνμ 4 ημο 

ΝΔ 118/2007/άνζνμ 5 ημο ΓΗΝΜΠΑ, ζοκεπίδεη κα οθίζηαηαη μέπνη θαη ηεκ 31/12/2020, μπυηε θαη θαηανγείηαη. 

Ννβι. άνζνμ 377§1 πενίπη (59 θαη 82) θαη άνζνμ 379 §12 κ. 4412/2016. 
29 Ε οπμπνέςζε δεμμζίεοζεξ ζε κμμανπηαθέξ θαη ημπηθέξ εθεμενίδεξ ημο Κ.3548/2007, ζοκεπίδεη κα 

οθίζηαηαη μέπνη θαη ηεκ 31/12/2020, μπυηε θαη θαηανγείηαη, βιέπε άνζνμ 377§1 πενίπη (35) θαη άνζνμ 379 §12 
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Ε πνμθήνολε (πενίιερε ηεξ πανμφζαξ Δηαθήνολεξ) υπςξ πνμβιέπεηαη ζηεκ πενίπηςζε 16 ηεξ 

παναγνάθμο 4 ημο άνζνμο 2 ημο Κ. 3861/2010, ακανηήζεθε ζημ δηαδίθηομ, ζημκ ηζηυημπμ 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΔΖΑΡΓΓΖΑ)31  

Ε Δηαθήνολε ζα θαηαπςνεζεί ζημ δηαδίθηομ, ζηεκ ηζημζειίδα ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ, ζηε δηεφζοκζε 

(URL) :   http://www.hersonissos.gr/press-release/contests  ζηεκ δηαδνμμή : Ανπηθή ► Γπηθαηνυηεηα 

► Ννμθενφλεηξ – Δηαγςκηζμμί. 

 

Γ. Έλμδα δεμμζηεύζεςκ 

Ε δαπάκε ηςκ δεμμζηεφζεςκ ζημκ Γιιεκηθυ Πφπμ βαναίκεη ημκ ακάδμπμ.  

 

1.7 Ανπέξ εθανμμδόμεκεξ ζηε δηαδηθαζία ζύκαρεξ  

Μη μηθμκμμηθμί θμνείξ δεζμεφμκηαη υηη: 

α) ηενμφκ θαη ζα ελαθμιμοζήζμοκ κα ηενμφκ θαηά ηεκ εθηέιεζε ηεξ ζφμβαζεξ, εθυζμκ επηιεγμφκ,  ηηξ 

οπμπνεχζεηξ ημοξ πμο απμννέμοκ απυ ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ πενηβαιιμκηηθήξ, θμηκςκηθμαζθαιηζηηθήξ θαη 

ενγαηηθήξ κμμμζεζίαξ, πμο έπμοκ ζεζπηζηεί με ημ δίθαημ ηεξ Έκςζεξ, ημ εζκηθυ δίθαημ, ζοιιμγηθέξ 

ζομβάζεηξ ή δηεζκείξ δηαηάλεηξ πενηβαιιμκηηθμφ, θμηκςκηθμφ θαη ενγαηηθμφ δηθαίμο, μη μπμίεξ 

απανηζμμφκηαη ζημ Νανάνηεμα  ημο Ννμζανηήμαημξ Α ημο κ. 4412/2016. Ε ηήνεζε ηςκ εκ ιυγς 

οπμπνεχζεςκ ειέγπεηαη θαη βεβαηχκεηαη απυ ηα υνγακα πμο επηβιέπμοκ ηεκ εθηέιεζε ηςκ δεμμζίςκ 

ζομβάζεςκ θαη ηηξ ανμυδηεξ δεμυζηεξ ανπέξ θαη οπενεζίεξ πμο εκενγμφκ εκηυξ ηςκ μνίςκ ηεξ εοζφκεξ 

θαη ηεξ ανμμδηυηεηάξ ημοξ32  

β) δεκ ζα εκενγήζμοκ αζέμηηα, πανάκμμα ή θαηαπνεζηηθά θαζ΄ υιε ηε δηάνθεηα ηεξ δηαδηθαζίαξ 

ακάζεζεξ, αιιά θαη θαηά ημ ζηάδημ εθηέιεζεξ ηεξ ζφμβαζεξ, εθυζμκ επηιεγμφκ 

γ) ιαμβάκμοκ ηα θαηάιιεια μέηνα γηα κα δηαθοιάλμοκ ηεκ εμπηζηεοηηθυηεηα ηςκ πιενμθμνηχκ πμο 

έπμοκ παναθηενηζζεί ςξ ηέημηεξ. 

 

                                                                                                                                                                            

κ. 4412/2016. 
30  Γηα ηηξ δεμμζηεφζεηξ πενηιήρεςκ δηαγςκηζμχκ ζημκ εζκηθυ ηφπμ, βιέπε θαη ΝΖΚΑΗΑ 1 

«ΡΝΜΞΓΩΟΓΖΟ ΔΕΙΜΟΖΓΡΟΓΩΚ ΟΠΜΚ ΓΘΚΖΗΜ ΠΡΝΜ ΗΑΠΑ ΠΜΚ Κ.4412/2016», 2Ε ΓΗΔΜΟΕ 

13/7/2018, ζηεκ ηζημζειίδα ηεξ Ανπήξ, ζηε δηαδνμμή Ακαζέημοζεξ Ανπέξ/Γεκηθέξ Μδεγίεξ/Ρπμζηενηθηηθυ 

Ριηθυ. 
31  Γηα ηεκ θαηαπχνηζε ηςκ δεμμζηεφζεςκ ζημ ΗΕΙΔΕΟ  θαη ζηα ιμηπά ειεθηνμκηθά μέζα (ππ ΔΖΑΡΓΓΖΑ, 

TED, ηζημζειίδα α.α.), βιέπε ΝΖΚΑΗΑ 2 με ηίηιμ :  «ΥΡΟΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΟΤΥΙΑ ΚΑΣΑΥΩΡΙΗ ΣΟ 

ΚΗΜΔΗ ΣΩΝ ΣΑΔΙΩΝ ΤΜΒΑΗ (ΑΡΘΡΟ 38§3 Ν.4412/16) Γ ΤΝΔΤΑΜΟ ΜΓ ΑΝΑΡΣΗΗ Γ 

ΛΟΙΠΑ ΗΛΓΚΣΡΟΝΙΚΑ ΜΓΑ, ΒΙΒΛΙΑ Ι & ΙΙ» , ζηεκ ηζημζειίδα ηεξ Ανπήξ, ζηε δηαδνμμή Ακαζέημοζεξ 

Ανπέξ/Γεκηθέξ Μδεγίεξ/Ρπμζηενηθηηθυ Ριηθυ. 

 
32 Άνζνμ 18 παν. 2 ημο κ. 4412/2016. 

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


ΑΔΑ: 6Χ8ΔΩΗΜ-ΧΝΔ



2. ΓΓΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΓΣΟΥΗ 

2.1 Γεκηθέξ Πιενμθμνίεξ 

2.1.1 Έγγναθα ηεξ ζύμβαζεξ 

Πα έγγναθα ηεξ πανμφζαξ δηαδηθαζίαξ ζφκαρεξ33  θαηά ζεηνά ηζπύμξ είκαη ηα αθυιμοζα: 

1. ε Ννμθήνολε ηεξ Οφμβαζεξ, υπςξ αοηή έπεη δεμμζηεοηεί ζηεκ Γπίζεμε Γθεμενίδα ηεξ 

Γονςπασθήξ Έκςζεξ, 

2. ε πανμφζα Δηαθήνολε με ηα Νανανηήμαηα34 πμο απμηειμφκ ακαπυζπαζημ μένμξ αοηήξ θαη 

πνμθήνολε ζφμβαζεξ.  

3. Ε, οπ‟ ανηζμυ 9/2017, Ιειέηε ηεξ Δηεφζοκζεξ Νενηβάιιμκημξ θαη Αγνμηηθήξ Ναναγςγήξ. 

4. Πμ Γκηαίμ Γονςπασθυ Έγγναθμ Οομβάζεςκ (ΓΓΓΟ). 

5. Μη ζομπιενςμαηηθέξ πιενμθμνίεξ πμο ηοπυκ πανέπμκηαη ζημ πιαίζημ ηεξ δηαδηθαζίαξ, ηδίςξ 

ζπεηηθά με ηηξ πνμδηαγναθέξ θαη ηα ζπεηηθά δηθαημιμγεηηθά. 

6. Πμ έκηοπμ ηεξ Μηθμκμμηθήξ Ννμζθμνάξ 

 

2.1.2 Γπηθμηκςκία - Πνόζβαζε ζηα έγγναθα ηεξ ύμβαζεξ 

Όιεξ μη επηθμηκςκίεξ ζε ζπέζε με ηα βαζηθά ζημηπεία ηεξ δηαδηθαζίαξ ζφκαρεξ ηεξ ζφμβαζεξ, θαζχξ 

θαη υιεξ μη ακηαιιαγέξ πιενμθμνηχκ, ηδίςξ ε ειεθηνμκηθή οπμβμιή, εθηειμφκηαη με ηε πνήζε ηεξ 

πιαηθυνμαξ ημο Γζκηθμφ Οοζηήμαημξ Ειεθηνμκηθχκ Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ (ΓΟΕΔΕΟ), ε μπμία είκαη 

πνμζβάζημε μέζς ηεξ Δηαδηθηοαθήξ πφιεξ www.promitheus.gov.gr35. 

2.1.3 Πανμπή Δηεοθνηκίζεςκ 

Πα ζπεηηθά αηηήμαηα πανμπήξ δηεοθνηκίζεςκ οπμβάιιμκηαη ειεθηνμκηθά,  ημ ανγυηενμ έλη (06)  εμένεξ 

πνηκ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία οπμβμιήξ πνμζθμνχκ θαη απακηχκηαη ακηίζημηπα, ζημ πιαίζημ ηεξ 

πανμφζαξ, ζηε ζπεηηθή ειεθηνμκηθή δηαδηθαζία ζφκαρεξ δεμυζηαξ ζφμβαζεξ ζηεκ πιαηθυνμα ημο 

ΓΟΕΔΕΟ, ε μπμία είκαη πνμζβάζημε μέζς ηεξ δηαδηθηοαθήξ πφιεξ www.promitheus.gov.gr. Αηηήμαηα 

                                                 
33 Ωξ «έγγναθμ δηαδηθαζίαξ ζφκαρεξ ηεξ ζφμβαζεξ» ή «έγγναθμ ηεξ ζφμβαζεξ», θαηά ηεκ έκκμηα ηεξ πεν. 14 ηεξ παν.1 ημο άνζνμο 2 ημο κ. 4412/2016 κμείηαη θάζε έγγναθμ ημ μπμίμ 

πανέπεη ή ζημ μπμίμ παναπέμπεη ε Α.Α. με ζθμπυ κα πενηγνάρεη ή κα πνμζδημνίζεη ζημηπεία ηεξ ζφμβαζεξ ή ηεξ δηαδηθαζίαξ ακάζεζεξ, ζομπενηιαμβακμμέκεξ ηεξ πνμθήνολεξ 

ζφμβαζεξ ημο άνζνμο 63, ηεξ πνμθαηανθηηθήξ πνμθήνολεξ ημο άνζνμο 62, ακ πνεζημμπμηείηαη ςξ μέζμ πνμθήνολεξ ημο δηαγςκηζμμφ, ηςκ ηεπκηθχκ πνμδηαγναθχκ, ημο πενηγναθηθμφ 

εγγνάθμο, ηςκ πνμηεηκυμεκςκ υνςκ ηεξ ζφμβαζεξ, ηςκ οπμδεηγμάηςκ γηα ηεκ πνμζθυμηζε ηςκ εγγνάθςκ απυ ημοξ οπμρεθίμοξ θαη ημοξ πνμζθένμκηεξ, ηςκ πιενμθμνηχκ ζπεηηθά με 

ηηξ γεκηθέξ θαη εηδηθέξ οπμπνεχζεηξ θαη ηοπυκ πνυζζεηςκ εγγνάθςκ. Γπίζεξ,  ζηεκ έκκμηα αοηή πενηιαμβάκμκηαη θαη ε δηαθήνολε ζηεκ μπμία ακαθένμκηαη υιμη μη εηδηθμί θαη γεκηθμί 

υνμη ζφκαρεξ θαη εθηέιεζεξ ηεξ ζφμβαζεξ, ημ Γκηαίμ Γονςπασθυ Έγγναθμ Οφμβαζεξ (ΓΓΓΟ), μη ζομπιενςμαηηθέξ πιενμθμνίεξ πμο πανέπεη ε ακαζέημοζα ανπή δοκάμεη ηεξ παν. 2 

ημο άνζνμο 67 θαη ηεξ παν. 2 ημο άνζνμο 297, ημ ζπέδημ ηεξ ζφμβαζεξ μεηά ηςκ πανανηεμάηςκ αοηήξ θαη ε ηεπκηθή ζογγναθή οπμπνεχζεςκ πμο πενηιαμβάκεη θαη ηηξ εθανμμζηέεξ 

ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ 

34 Ε Α.Α. πενηγνάθεη νεηά ηα πανανηήμαηα ηεξ ζφμβαζεξ (ιπ ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ, εηδηθή ζογγναθή οπμπνεχζεςκ, οπμδείγμαηα πνμζθμνχκ, εγγοεηηθχκ επηζημιχκ, 

εθυζμκ οπάνπμοκ) 

35 Γπηιέγεηαη θαηά θακυκα ε εθ ημο κυμμο οπμπνεςηηθή πνήζε ημο ΓΟΕΔΕΟ γηα ηεκ πνυζβαζε ζηα έγγναθα ηεξ 

ζφμβαζεξ θαη ηεκ επηθμηκςκία. Μη επηιμγέξ πμο αθμιμοζμφκ αθμνμφκ πενηπηχζεηξ πμο δεκ είκαη δοκαηή εκ 

υις ή εκ μένεη ε ειεφζενε πιήνεξ άμεζε θαη δςνεάκ ειεθηνμκηθή πνυζβαζε ζηα έγγναθα ηεξ ζφμβαζεξ. 

Γπηπιέμκ, ζε πενίπηςζε πμο απαηημφκηαη εηδηθά ενγαιεία, ζοζθεοέξ ή μμνθυηοπμη πενηγνάθμκηαη ζημ ζεμείμ 

αοηυ ηαοηυπνμκα με ημκ ηνυπμ πνυζβαζεξ ηςκ εκδηαθενμμέκςκ. 
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πανμπήξ ζομπιενςμαηηθχκ πιενμθμνηχκ – δηεοθνηκίζεςκ  οπμβάιιμκηαη απυ εγγεγναμμέκμοξ  ζημ 

ζφζηεμα μηθμκμμηθμφξ θμνείξ, δειαδή απυ εθείκμοξ πμο δηαζέημοκ ζπεηηθά δηαπηζηεοηήνηα πμο ημοξ 

έπμοκ πμνεγεζεί (υκμμα πνήζηε θαη θςδηθυ πνυζβαζεξ) θαη απαναίηεηα ημ ειεθηνμκηθυ ανπείμ με ημ 

θείμεκμ ηςκ ενςηεμάηςκ είκαη ειεθηνμκηθά οπμγεγναμμέκμ36. Αηηήμαηα πανμπήξ δηεοθνηκήζεςκ πμο 

οπμβάιιμκηαη είηε με άιιμ ηνυπμ είηε ημ ειεθηνμκηθυ ανπείμ πμο ηα ζοκμδεφεη δεκ είκαη ειεθηνμκηθά 

οπμγεγναμμέκμ, δεκ ελεηάδμκηαη.  

Ε ακαζέημοζα ανπή μπμνεί κα παναηείκεη ηεκ πνμζεζμία παναιαβήξ ηςκ πνμζθμνχκ, μφηςξ χζηε υιμη 

μη εκδηαθενυμεκμη μηθμκμμηθμί θμνείξ κα μπμνμφκ κα ιάβμοκ γκχζε υιςκ ηςκ ακαγθαίςκ πιενμθμνηχκ 

γηα ηεκ θαηάνηηζε ηςκ πνμζθμνχκ ζηηξ αθυιμοζεξ πενηπηχζεηξ: 

α) υηακ, γηα μπμημκδήπμηε ιυγμ, πνυζζεηεξ πιενμθμνίεξ, ακ θαη δεηήζεθακ απυ ημκ μηθμκμμηθυ θμνέα 

έγθαηνα, δεκ έπμοκ παναζπεζεί ημ ανγυηενμ έλη (6) εμένεξ πνηκ απυ ηεκ πνμζεζμία πμο μνίδεηαη γηα ηεκ 

παναιαβή ηςκ πνμζθμνχκ,  

β) υηακ ηα έγγναθα ηεξ ζφμβαζεξ οθίζηακηαη ζεμακηηθέξ αιιαγέξ. 

Ε δηάνθεηα ηεξ πανάηαζεξ ζα είκαη ακάιμγε με ηε ζπμοδαηυηεηα ηςκ πιενμθμνηχκ ή ηςκ αιιαγχκ. 

Όηακ μη πνυζζεηεξ πιενμθμνίεξ δεκ έπμοκ δεηεζεί έγθαηνα ή δεκ έπμοκ ζεμαζία γηα ηεκ πνμεημημαζία 

θαηάιιειςκ πνμζθμνχκ, δεκ απαηηείηαη πανάηαζε ηςκ πνμζεζμηχκ37. 

2.1.4 Γιώζζα 

Πα έγγναθα ηεξ ζφμβαζεξ έπμοκ ζοκηαπζεί ζηεκ ειιεκηθή γιχζζα. 

Ποπυκ εκζηάζεηξ ή πνμδηθαζηηθέξ πνμζθογέξ οπμβάιιμκηαη ζηεκ ειιεκηθή γιχζζα. 

Μη πνμζθμνέξ θαη ηα πενηιαμβακυμεκα ζε αοηέξ ζημηπεία ζοκηάζζμκηαη ζηεκ ειιεκηθή γιχζζα ή 

ζοκμδεφμκηαη απυ επίζεμε μεηάθναζή ημοξ ζηεκ ειιεκηθή γιχζζα. Οηα αιιμδαπά δεμυζηα έγγναθα θαη 

δηθαημιμγεηηθά εθανμυδεηαη ε Οοκζήθε ηεξ άγεξ ηεξ 5εξ.10.1961, πμο θονχζεθε με ημ κ. 1497/1984 

(Α΄188)38. Γηδηθά, ηα αιιμδαπά ηδηςηηθά έγγναθα ζοκμδεφμκηαη απυ μεηάθναζή ημοξ ζηεκ ειιεκηθή 

γιχζζα επηθονςμέκε είηε απυ πνυζςπμ ανμυδημ θαηά ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ εζκηθήξ κμμμζεζίαξ είηε απυ 

πνυζςπμ θαηά κυμμ ανμυδημ ηεξ πχναξ ζηεκ μπμία έπεη ζοκηαπζεί ημ έγγναθμ. 39.  

Πα απμδεηθηηθά έγγναθα ζοκηάζζμκηαη ζηεκ ειιεκηθή γιχζζα ή ζοκμδεφμκηαη απυ επίζεμε μεηάθναζή 

ημοξ ζηεκ ειιεκηθή γιχζζα. Οηα αιιμδαπά δεμυζηα έγγναθα θαη δηθαημιμγεηηθά εθανμυδεηαη ε Οοκζήθε 

ηεξ άγεξ ηεξ 5.10.1961, πμο θονχζεθε με ημ κ. 1497/1984 (Α΄188).Γηδηθά, ηα αιιμδαπά ηδηςηηθά 

έγγναθα ζοκμδεφμκηαη απυ μεηάθναζή ημοξ ζηεκ ειιεκηθή γιχζζα επηθονςμέκε είηε απυ πνυζςπμ 

                                                 
36 Ννβι ηεκ Ρπμονγηθή Απυθαζε με αν. 56902/215 «Σεπκηθέξ ιεπημμένεηεξ θαη δηαδηθαζίεξ ιεηημονγίαξ ημο 

Γζκηθμύ οζηήμαημξ Ηιεθηνμκηθώκ Δεμμζίςκ ομβάζεςκ (Γ..Η.ΔΗ..)»,  ΦΓΚ Β΄1924/2017 (άνζνμ 14) 
37 Ννβι. άνζνμ 60 παν. 3 & 67 παν. 2  ημο κ. 4412/2016  

Γπηηνέπεηαη ε θαηάζεζε μημοδήπμηε δεμυζημο εγγνάθμο θαη δηθαημιμγεηηθμφ πμο αθμνά αιιμδαπή Γπηπείνεζε με 

ηε μμνθή επηθονςμέκεξ θςημηοπίαξ πνμενπυμεκεξ είηε απυ ημ κυμημμ επηθονςμέκμ έγγναθμ απυ ημ ανμυδημ 

Ννμλεκείμ ηεξ πχναξ ημο πνμζθένμκημξ, είηε απυ ημ πνςηυηοπμ έγγναθμ με ηεκ ζθναγίδα „‟Apostile” ζφμθςκα 

με ηεκ ζοκζήθε ηεξ άγεξ ηεξ 05-10-61. Ε επηθφνςζε αοηή πνέπεη κα έπεη γίκεη απυ δηθεγυνμ θαηά ηεκ έκκμηα 

ηςκ άνζνςκ 454 ημο Η.Ν.Δ. θαη 53 ημο Ηχδηθα πενί Δηθεγυνςκ. 
39 Άνζνμ 92, παν.4 ημο κ. 4412/2016, , υπςξ ηνμπμπμηήζεθε απυ ηεκ παν. 8 πεν. α ημο άνζνμο 43 ημο κ. 

4605/2019. 
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ανμυδημ θαηά ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ εζκηθήξ κμμμζεζίαξ είηε απυ πνυζςπμ θαηά κυμμ ανμυδημ ηεξ πχναξ 

ζηεκ μπμία έπεη ζοκηαπζεί ημ έγγναθμ.40  

Γκεμενςηηθά θαη ηεπκηθά θοιιάδηα θαη άιια έκηοπα -εηαηνηθά ή με- με εηδηθυ ηεπκηθυ πενηεπυμεκμ 

μπμνμφκ κα οπμβάιιμκηαη ζε άιιε γιχζζα π.π ζηεκ αγγιηθή γιχζζα θαη ζοκμδεφμκηαη απυ μεηάθναζε 

ζηεκ ειιεκηθή. 

Ηάζε μμνθήξ επηθμηκςκία με ηεκ ακαζέημοζα ανπή, θαζχξ θαη μεηαλφ αοηήξ θαη ημο ακαδυπμο, ζα 

γίκμκηαη οπμπνεςηηθά ζηεκ ειιεκηθή γιχζζα41. 

2.1.5 Γγγοήζεηξ42 

Μη εγγοεηηθέξ επηζημιέξ ηςκ παναγνάθςκ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδμκηαη απυ πηζηςηηθά ηδνφμαηα ή 

πνεμαημδμηηθά ηδνφμαηα ή αζθαιηζηηθέξ επηπεηνήζεηξ θαηά ηεκ έκκμηα ηςκ πενηπηχζεςκ β΄ θαη γ΄ ηεξ 

παν. 1 ημο άνζνμο 14 ημο κ. 4364/ 2016 (Α΄13)43, πμο ιεηημονγμφκ κυμημα ζηα θνάηε - μέιε ηεξ 

Έκςζεξ ή ημο Γονςπασθμφ Μηθμκμμηθμφ χνμο ή ζηα θνάηε-μένε ηεξ ΟΔΟ θαη έπμοκ, ζφμθςκα με ηηξ 

ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ, ημ δηθαίςμα αοηυ. Ιπμνμφκ, επίζεξ, κα εθδίδμκηαη απυ ημ Γ.Π.Α.Α. - Π.Ι.Γ.Δ.Γ. ή 

κα πανέπμκηαη με γναμμάηημ ημο Παμείμο Ναναθαηαζεθχκ θαη Δακείςκ με παναθαηάζεζε ζε αοηυ ημο 

ακηίζημηπμο πνεμαηηθμφ πμζμφ. Ακ ζοζηαζεί παναθαηαζήθε με γναμμάηημ παναθαηάζεζεξ πνεμγνάθςκ 

ζημ Παμείμ Ναναθαηαζεθχκ θαη Δακείςκ, ηα ημθμμενίδηα ή μενίζμαηα πμο ιήγμοκ θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ 

εγγφεζεξ επηζηνέθμκηαη μεηά ηε ιήλε ημοξ ζημκ οπέν μο ε εγγφεζε μηθμκμμηθυ θμνέα. 

Μη εγγοεηηθέξ επηζημιέξ εθδίδμκηαη θαη‟ επηιμγή ηςκ μηθμκμμηθχκ θμνέςκ απυ έκακ ή πενηζζυηενμοξ 

εθδυηεξ ηεξ παναπάκς παναγνάθμο. 

Μη εγγοήζεηξ αοηέξ πενηιαμβάκμοκ θαη‟ ειάπηζημκ ηα αθυιμοζα ζημηπεία: α) ηεκ εμενμμεκία έθδμζεξ, β) 

ημκ εθδυηε, γ) ηεκ ακαζέημοζα ανπή πνμξ ηεκ μπμία απεοζφκμκηαη, δ) ημκ ανηζμυ ηεξ εγγφεζεξ, ε) ημ 

πμζυ πμο θαιφπηεη ε εγγφεζε, ζη) ηεκ πιήνε επςκομία, ημκ Α.Φ.Ι. θαη ηε δηεφζοκζε ημο μηθμκμμηθμφ 

θμνέα οπέν ημο μπμίμο εθδίδεηαη ε εγγφεζε (ζηεκ πενίπηςζε έκςζεξ ακαγνάθμκηαη υια ηα παναπάκς 

γηα θάζε μέιμξ ηεξ έκςζεξ),  δ) ημοξ υνμοξ υηη: αα) ε εγγφεζε πανέπεηαη ακέθθιεηα θαη ακεπηθφιαθηα, 

μ δε εθδυηεξ παναηηείηαη ημο δηθαηχμαημξ ηεξ δηαηνέζεςξ θαη ηεξ δηδήζεςξ, θαη ββ) υηη ζε πενίπηςζε 

θαηάπηςζεξ αοηήξ, ημ πμζυ ηεξ θαηάπηςζεξ οπυθεηηαη ζημ εθάζημηε ηζπφμκ ηέιμξ πανημζήμμο, ε) ηα 

ζημηπεία ηεξ ζπεηηθήξ δηαθήνολεξ θαη ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία  οπμβμιήξ πνμζθμνχκ44, ζ) ηεκ 

εμενμμεκία ιήλεξ ή ημκ πνυκμ ηζπφμξ ηεξ εγγφεζεξ, η) ηεκ ακάιερε οπμπνέςζεξ απυ ημκ εθδυηε ηεξ 

εγγφεζεξ κα θαηαβάιεη ημ πμζυ ηεξ εγγφεζεξ μιηθά ή μενηθά εκηυξ πέκηε (5) εμενχκ μεηά απυ απιή 

έγγναθε εηδμπμίεζε εθείκμο πνμξ ημκ μπμίμ απεοζφκεηαη θαη ηα) ζηεκ πενίπηςζε ηςκ εγγοήζεςκ θαιήξ 

εθηέιεζεξ θαη πνμθαηαβμιήξ, ημκ ανηζμυ θαη ημκ ηίηιμ ηεξ ζπεηηθήξ ζφμβαζεξ.  

Ε ακαζέημοζα ανπή επηθμηκςκεί με ημοξ εθδυηεξ ηςκ εγγοεηηθχκ επηζημιχκ πνμθεημέκμο κα 

δηαπηζηχζεη ηεκ εγθονυηεηά ημοξ. 

                                                 
40 Ννβι. άνζνμ 80 παν. 10 κ. 4412/2016, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε  απυ ηεκ παν. 7, πενίπηςζε α, οπμπενίπηςζε αβ ημο 

άνζνμο 43 ημο κ. 4605/2019. 
41 Ιε ηεκ επηθφιαλε ηεξ εκ υις ή εκ μένεη ζφκηαλεξ ηςκ εγγνάθςκ ζε άιιε γιχζζα 
42 Ννβι. παν.3, 4 θαη 5 άνζνμο 72 κ. 4412/2016 ΄ 
43  Ννβι.  άνζνμ 120 Κ.4512/2018 (ΦΓΗ Α΄ 5/17.1.2017), θαζχξ θαη  άνζνμ 15 παν.1 Κ.4541/2018  (ΦΓΗ 

Α΄ 93/31.5.2018), 
44 Ννβι. άνζνμ 72 παν. 4 πεν. ε ημο κ. 4412/2106, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ημ άνζνμ 107 πεν. 5 ημο κ. 

4497/2017. 
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2.2 Δηθαίςμα ομμεημπήξ - Κνηηήνηα Πμημηηθήξ Γπηιμγήξ 

2.2.1 Δηθαίςμα ζομμεημπήξ  

1. Δηθαίςμα ζομμεημπήξ ζηε δηαδηθαζία ζφκαρεξ ηεξ πανμφζαξ ζφμβαζεξ έπμοκ θοζηθά ή κμμηθά 

πνυζςπα θαη, ζε πενίπηςζε εκχζεςκ μηθμκμμηθχκ θμνέςκ, ηα μέιε αοηχκ, πμο είκαη εγθαηεζηεμέκα ζε: 

α) θνάημξ-μέιμξ ηεξ Έκςζεξ, 

β) θνάημξ-μέιμξ ημο Γονςπασθμφ Μηθμκμμηθμφ χνμο (Γ.Μ..), 

γ) ηνίηεξ πχνεξ πμο έπμοκ οπμγνάρεη θαη θονχζεη ηε ΟΔΟ, ζημ βαζμυ πμο ε οπυ ακάζεζε δεμυζηα 

ζφμβαζε θαιφπηεηαη απυ ηα Νανανηήμαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηξ γεκηθέξ ζεμεηχζεηξ ημο ζπεηηθμφ με ηεκ 

Έκςζε Ννμζανηήμαημξ I ηεξ ςξ άκς Οομθςκίαξ, θαζχξ θαη  

δ) ζε ηνίηεξ πχνεξ πμο δεκ εμπίπημοκ ζηεκ πενίπηςζε γ΄ ηεξ πανμφζαξ παναγνάθμο θαη έπμοκ ζοκάρεη 

δημενείξ ή πμιομενείξ ζομθςκίεξ με ηεκ Έκςζε ζε ζέμαηα δηαδηθαζηχκ ακάζεζεξ δεμμζίςκ 

ζομβάζεςκ.45 

2. Μη εκχζεηξ μηθμκμμηθχκ θμνέςκ, ζομπενηιαμβακμμέκςκ θαη ηςκ πνμζςνηκχκ ζομπνάλεςκ, δεκ 

απαηηείηαη κα πενηβιεζμφκ ζογθεθνημέκε κμμηθή μμνθή46 γηα ηεκ οπμβμιή πνμζθμνάξ47.  

 3. Οηηξ πενηπηχζεηξ οπμβμιήξ πνμζθμνάξ απυ έκςζε μηθμκμμηθχκ θμνέςκ, υια ηα μέιε ηεξ 

εοζφκμκηαη έκακηη ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ αιιειέγγοα θαη εηξ μιυθιενμκ.48   

 

2.2.2 Γγγύεζε ζομμεημπήξ49 

2.2.2.1. Γηα ηεκ έγθονε ζομμεημπή ζηε δηαδηθαζία ζφκαρεξ ηεξ πανμφζαξ ζφμβαζεξ, θαηαηίζεηαη απυ 

ημοξ ζομμεηέπμκηεξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ (πνμζθένμκηεξ),  εγγοεηηθή επηζημιή ζομμεημπήξ50, πμζμφ 

ηεζζάνςκ πηιηάδςκ μθηαθμζίςκ ελήκηα επηά εονώ θαη μγδόκηα ιεπηά (4.867,80) εονώ51.  

                                                 
45 Οημκ βαζμυ πμο θαιφπημκηαη απυ ηα Νανανηήμαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηξ γεκηθέξ ζεμεηχζεηξ ημο ζπεηηθμφ 

με ηεκ Έκςζε Ννμζανηήμαημξ I ηεξ ΟΔΟ, θαζχξ θαη ηηξ ιμηπέξ δηεζκείξ ζομθςκίεξ απυ ηηξ μπμίεξ δεζμεφεηαη ε 

Έκςζε, μη A.A. επηθοιάζζμοκ γηα ηα ένγα, ηα αγαζά, ηηξ οπενεζίεξ θαη ημοξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ ηςκ πςνχκ πμο 

έπμοκ οπμγνάρεη ηηξ εκ ιυγς ζομθςκίεξ μεηαπείνηζε ελίζμο εοκμσθή με αοηήκ πμο επηθοιάζζμοκ γηα ηα ένγα, ηα 

αγαζά, ηηξ οπενεζίεξ θαη ημοξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ ηεξ Έκςζεξ. 
46 Ννβι. άνζνμ 19 παν. 2 κ. 4412/2016 
47 Όπμο θνίκεηαη ακαγθαίμ, μη Α.Α. μπμνμφκ κα δηεοθνηκίδμοκ ζηα έγγναθα ηεξ ζφμβαζεξ ημκ ηνυπμ με ημκ 

μπμίμ μη εκχζεηξ μηθμκμμηθχκ θμνέςκ ζα πνέπεη κα πιενμφκ ηηξ απαηηήζεηξ μηθμκμμηθήξ θαη πνεμαημμηθμκμμηθήξ 

επάνθεηαξ ή ηεπκηθήξ θαη επαγγειμαηηθήξ ηθακυηεηαξ θαηά ηα άνζνα 75, 76 θαη 77, εθυζμκ αοηυ δηθαημιμγείηαη 

απυ ακηηθεημεκηθμφξ ιυγμοξ θαη είκαη ζφμθςκμ με ηεκ ανπή ηεξ ακαιμγηθυηεηαξ  (πνβι. άνζνμ 19 παν. 2 κ. 

4412/2016). 
48 Ννβι. Άνζνμ 19 παν. 4 κ. 4412/2016. 
49 Ννβι παν. 1 α), 3, 4, 5  ημο άνζνμο 72 ημο κ.4412/2016. 
50 Οε πενίπηςζε οπμβμιήξ πνμζθμνάξ γηα έκα ή πενηζζυηενα ημήμαηα ηεξ ζφμβαζεξ, ημ φρμξ ηεξ εγγφεζεξ 

ζομμεημπήξ οπμιμγίδεηαη επί ηεξ εθηημχμεκεξ αλίαξ, εθηυξ ΦΝΑ, ημο/ηςκ πνμζθενμμέκμο/ςκ 

ημήμαημξ/ημεμάηςκ (Ννβι. άνζνμ 72 παν. 1α κ. 4412/2016). 

          Πμ πμζμζηυ ηεξ εγγφεζεξ ζομμεημπήξ δεκ μπμνεί κα οπενβαίκεη ημ 2% ηεξ εθηημχμεκεξ αλίαξ ηεξ 

ζφμβαζεξ, εθηυξ ΦΝΑ, με ακάιμγε ζηνμγγοιμπμίεζε, με ζοκοπμιμγηδμμέκςκ ηςκ δηθαηςμάηςκ πνμαίνεζεξ θαη 
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Οηεκ πενίπηςζε έκςζεξ μηθμκμμηθχκ θμνέςκ, ε εγγφεζε ζομμεημπήξ πενηιαμβάκεη θαη ημκ υνμ υηη ε 

εγγφεζε θαιφπηεη ηηξ οπμπνεχζεηξ υιςκ ηςκ μηθμκμμηθχκ θμνέςκ πμο ζομμεηέπμοκ ζηεκ έκςζε. 

Ε εγγφεζε ζομμεημπήξ πνέπεη κα ηζπφεη ημοιάπηζημκ γηα ηνηάκηα (30) εμένεξ μεηά ηε ιήλε ημο πνυκμο 

ηζπφμξ ηεξ πνμζθμνάξ ημο άνζνμο 2.4.5 ηεξ πανμφζαξ, άιιςξ ε πνμζθμνά απμννίπηεηαη. Ε ακαζέημοζα 

ανπή μπμνεί, πνηκ ηε ιήλε ηεξ πνμζθμνάξ, κα δεηά απυ ημκ πνμζθένμκηα κα παναηείκεη, πνηκ ηε ιήλε 

ημοξ, ηε δηάνθεηα ηζπφμξ ηεξ πνμζθμνάξ θαη ηεξ εγγφεζεξ ζομμεημπήξ. 

2.2.2.2. Ε εγγφεζε ζομμεημπήξ επηζηνέθεηαη ζημκ ακάδμπμ με ηεκ πνμζθυμηζε ηεξ εγγφεζεξ θαιήξ 

εθηέιεζεξ.  

Ε εγγφεζε ζομμεημπήξ επηζηνέθεηαη ζημοξ ιμηπμφξ πνμζθένμκηεξ, ζφμθςκα με ηα εηδηθυηενα μνηδυμεκα 

ζημ άνζνμ 72 ημο κ. 4412/201652. 

2.2.2.3. Ε εγγφεζε ζομμεημπήξ θαηαπίπηεη, ακ μ πνμζθένςκ απμζφνεη ηεκ πνμζθμνά ημο θαηά ηε 

δηάνθεηα ηζπφμξ αοηήξ, πανέπεη ρεοδή ζημηπεία ή πιενμθμνίεξ πμο ακαθένμκηαη ζηα άνζνα 2.2.3 έςξ 

2.2.8 δεκ πνμζθμμίζεη εγθαίνςξ ηα πνμβιεπυμεκα απυ ηεκ πανμφζα δηθαημιμγεηηθά ή δεκ πνμζέιζεη 

εγθαίνςξ γηα οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ. 

 

2.2.3 Λόγμη απμθιεηζμμύ53  

Απμθιείεηαη απυ ηε ζομμεημπή ζηεκ πανμφζα δηαδηθαζία ζφκαρεξ ζφμβαζεξ (δηαγςκηζμυ) μηθμκμμηθυξ 

θμνέαξ, εθυζμκ ζοκηνέπεη ζημ πνυζςπυ ημο (εάκ πνυθεηηαη γηα μεμμκςμέκμ θοζηθυ ή κμμηθυ πνυζςπμ) 

ή ζε έκα απυ ηα μέιε ημο (εάκ πνυθεηηαη γηα έκςζε μηθμκμμηθχκ θμνέςκ) έκαξ ή πενηζζυηενμη απυ ημοξ 

αθυιμοζμοξ ιυγμοξ: 

2.2.3.1.  Όηακ οπάνπεη ζε βάνμξ ημο αμεηάθιεηε54 θαηαδηθαζηηθή απυθαζε γηα έκακ απυ ημοξ 

αθυιμοζμοξ ιυγμοξ:  

α) ζομμεημπή ζε εγθιεμαηηθή μνγάκςζε, υπςξ αοηή μνίδεηαη ζημ άνζνμ 2 ηεξ απυθαζεξ-πιαίζημ 

2008/841/ΔΓΡ ημο Οομβμοιίμο ηεξ 24εξ Μθηςβνίμο 2008, γηα ηεκ θαηαπμιέμεζε ημο μνγακςμέκμο 

εγθιήμαημξ (ΓΓ L 300 ηεξ 11.11.2008 ζ.42),  

                                                                                                                                                                            

πανάηαζεξ ηεξ ζφμβαζεξ, (άνζνμ 72 παν. 1 πεν. α εδάθημ πνχημ ημο κ. 4412/2016 υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ηεκ 

παν. 5α ημο άνζνμο 43 κ. 4605/2019 (Α‟ 52)).   
52 Ννβ. άνζνμ 72 παν. 1 ημο κ. 4412/2016, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε  με ηεκ πεν. 4 ημο άνζνμο 107 ημο κ. 

4497/2017 (Α' 171) ) θαη ηεκ παν. 5 πεν. β, γ θαη δ ημο άνζνμο 43 ημο κ. 4605/2019 (Α‟ 52). 
53 Ννβι άνζνα 73 θαη 74 κ. 4412/2016, υπςξ ηνμπμπμηήζεθακ με ημ αν. 107 ημο κ. 4497/2017. 
54 Ννβι. άνζνμ 73 παν. 1 εδ. α ημο κ. 4412/2016, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ημ άνζνμ 107 πεν. 6 ημο κ. 

4497/2017.  

 Γηδηθυηενα, επηζεμαίκεηαη υηη:  

 α) γηα ηηξ ζομβάζεηξ άκς ηςκ μνίςκ, ε ακαθμνά ζημ ΓΓΓΟ ζε “ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απυθαζε” κμείηαη, 

δεδμμέκεξ ηεξ ςξ άκς κμμμζεηηθήξ μεηαβμιήξ, ςξ “αμεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απυθαζε”, ε δε ζπεηηθή δήιςζε 

ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα ζημ Ιένμξ ΖΖΖ.Α. ημο ΓΓΓΟ αθμνά μυκμ ζε αμεηάθιεηεξ θαηαδηθαζηηθέξ απμθάζεηξ,  

 β) γηα ηηξ ζομβάζεηξ θάης ηςκ μνίςκ, μη ακαζέημοζεξ ανπέξ πνέπεη κα πνμζανμυδμοκ ημ ζπεηηθυ πεδίμ 

ημο Ιένμοξ ΖΖΖ.Α ημο ΠΓΡΔ θαη εηδηθυηενα, ακηί ηεξ ακαθμνάξ ζε “ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή απυθαζε”, 

δεδμμέκεξ ηεξ ςξ άκς κμμμζεηηθήξ μεηαβμιήξ, κα ζέημοκ ηε θνάζε “αμεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απυθαζε”, ε δε 

ζπεηηθή δήιςζε ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα ζημ ΠΓΡΔ αθμνά, μμμίςξ, μυκμ ζε αμεηάθιεηεξ θαηαδηθαζηηθέξ 

απμθάζεηξ. 
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β) δςνμδμθία, υπςξ μνίδεηαη ζημ άνζνμ 3 ηεξ ζφμβαζεξ πενί ηεξ θαηαπμιέμεζεξ ηεξ δηαθζμνάξ ζηεκ 

μπμία εκέπμκηαη οπάιιειμη ηςκ Γονςπασθχκ Ημηκμηήηςκ ή ηςκ θναηχκ-μειχκ ηεξ Έκςζεξ (ΓΓ C 195 

ηεξ 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηεκ πανάγναθμ 1 ημο άνζνμο 2 ηεξ απυθαζεξ-πιαίζημ 2003/568/ΔΓΡ ημο 

Οομβμοιίμο ηεξ 22αξ Ζμοιίμο 2003, γηα ηεκ θαηαπμιέμεζε ηεξ δςνμδμθίαξ ζημκ ηδηςηηθυ ημμέα (ΓΓ L 

192 ηεξ 31.7.2003, ζ. 54), θαζχξ θαη υπςξ μνίδεηαη ζηεκ θείμεκε κμμμζεζία ή ζημ εζκηθυ δίθαημ ημο 

μηθμκμμηθμφ θμνέα,  

γ) απάηε, θαηά ηεκ έκκμηα ημο άνζνμο 1 ηεξ ζφμβαζεξ ζπεηηθά με ηεκ πνμζηαζία ηςκ μηθμκμμηθχκ 

ζομθενυκηςκ ηςκ Γονςπασθχκ Ημηκμηήηςκ (ΓΓ C 316 ηεξ 27.11.1995, ζ. 48), ε μπμία θονχζεθε με ημ 

κ. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηνμμμθναηηθά εγθιήμαηα ή εγθιήμαηα ζοκδευμεκα με ηνμμμθναηηθέξ δναζηενηυηεηεξ, υπςξ μνίδμκηαη, 

ακηηζημίπςξ, ζηα άνζνα 1 θαη 3 ηεξ απυθαζεξ-πιαίζημ 2002/475/ΔΓΡ ημο Οομβμοιίμο ηεξ 13εξ 

Ζμοκίμο 2002, γηα ηεκ θαηαπμιέμεζε ηεξ ηνμμμθναηίαξ (ΓΓ L 164 ηεξ 22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή 

αοημονγία ή ζοκένγεηα ή απυπεηνα δηάπναλεξ εγθιήμαημξ, υπςξ μνίδμκηαη ζημ άνζνμ 4 αοηήξ,  

ε) κμμημμπμίεζε εζυδςκ απυ πανάκμμεξ δναζηενηυηεηεξ ή πνεμαημδυηεζε ηεξ ηνμμμθναηίαξ, υπςξ 

αοηέξ μνίδμκηαη ζημ άνζνμ 1 ηεξ Μδεγίαξ 2005/60/ΓΗ ημο Γονςπασθμφ Ημηκμβμοιίμο θαη ημο 

Οομβμοιίμο ηεξ 26εξ Μθηςβνίμο 2005, ζπεηηθά με ηεκ πνυιερε ηεξ πνεζημμπμίεζεξ ημο 

πνεμαημπηζηςηηθμφ ζοζηήμαημξ γηα ηε κμμημμπμίεζε εζυδςκ απυ πανάκμμεξ δναζηενηυηεηεξ θαη ηε 

πνεμαημδυηεζε ηεξ ηνμμμθναηίαξ (ΓΓ L 309 ηεξ 25.11.2005, ζ. 15), ε μπμία εκζςμαηχζεθε ζηεκ 

εζκηθή κμμμζεζία με ημ κ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ζη) παηδηθή ενγαζία θαη άιιεξ μμνθέξ εμπμνίαξ ακζνχπςκ, υπςξ μνίδμκηαη ζημ άνζνμ 2 ηεξ Μδεγίαξ 

2011/36/ΓΓ ημο Γονςπασθμφ Ημηκμβμοιίμο θαη ημο Οομβμοιίμο ηεξ 5εξ Απνηιίμο 2011, γηα ηεκ 

πνυιερε θαη ηεκ θαηαπμιέμεζε ηεξ εμπμνίαξ ακζνχπςκ θαη γηα ηεκ πνμζηαζία ηςκ ζομάηςκ ηεξ, 

θαζχξ θαη γηα ηεκ ακηηθαηάζηαζε ηεξ απυθαζεξ-πιαίζημ 2002/629/ΔΓΡ ημο Οομβμοιίμο (ΓΓ L 101 ηεξ 

15.4.2011, ζ. 1), ε μπμία εκζςμαηχζεθε ζηεκ εζκηθή κμμμζεζία με ημ κ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Μ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ απμθιείεηαη, επίζεξ, υηακ ημ πνυζςπμ εηξ βάνμξ ημο μπμίμο εθδυζεθε 

αμεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απυθαζε είκαη μέιμξ ημο δημηθεηηθμφ, δηεοζοκηηθμφ ή επμπηηθμφ μνγάκμο ημο 

ή έπεη ελμοζία εθπνμζχπεζεξ, ιήρεξ απμθάζεςκ ή ειέγπμο ζε αοηυ.  

Οηηξ πενηπηχζεηξ εηαηνεηχκ πενημνηζμέκεξ εοζφκεξ (Γ.Ν.Γ.) θαη πνμζςπηθχκ εηαηνεηχκ (Μ.Γ. θαη Γ.Γ.) 

θαη ηδηςηηθχκ θεθαιαημοπηθχκ εηαηνεηχκ (IKE), ε οπμπνέςζε ημο πνμεγμφμεκμο εδαθίμο αθμνά  ζημοξ 

δηαπεηνηζηέξ. 

Οηηξ πενηπηχζεηξ ακςκφμςκ εηαηνεηχκ (Α.Γ.), ε οπμπνέςζε ημο πνμεγμφμεκμο εδαθίμο αθμνά ζημκ 

Δηεοζφκμκηα Οφμβμοιμ, θαζχξ θαη ζε υια ηα μέιε ημο Δημηθεηηθμφ Οομβμοιίμο. 

Οηηξ πενηπηχζεηξ Οοκεηαηνηζμχκ, ε οπμπνέςζε ημο πνμεγμφμεκμο εδαθίμο αθμνά ζηα μέιε ημο 

Δημηθεηηθμφ Οομβμοιίμο55. 

Οε υιεξ ηηξ οπυιμηπεξ πενηπηχζεηξ κμμηθχκ πνμζχπςκ, ε οπμπνέςζε ηςκ πνμεγμφμεκςκ εδαθίςκ 

αθμνά ζημοξ κυμημμοξ εθπνμζχπμοξ ημοξ. 

                                                 
55 Ννβι. άνζνμ 73 παν. 1 ηειεοηαία δφμ εδάθηα ημο κ. 4412/2016, υπςξ ηνμπμπμηήζεθακ με ημ άνζνμ 107 

πεν. 7 ημο κ. 4497/2017 
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Γάκ ζηηξ ςξ άκς πενηπηώζεηξ (α) έςξ (ζη) ε θαηά ηα ακςηένς, πενίμδμξ απμθιεηζμμύ δεκ έπεη 

θαζμνηζηεί με αμεηάθιεηε απόθαζε, αοηή ακένπεηαη ζε πέκηε (5) έηε από ηεκ εμενμμεκία ηεξ 

θαηαδίθεξ με αμεηάθιεηε απόθαζε.  

 

2.2.3.2. Οηηξ αθυιμοζεξ πενηπηχζεηξ: 

α) υηακ μ  μηθμκμμηθυξ θμνέαξ έπεη αζεηήζεη ηηξ οπμπνεχζεηξ ημο υζμκ αθμνά ζηεκ θαηαβμιή θόνςκ ή 

εηζθμνώκ θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ θαη αοηυ έπεη δηαπηζηςζεί απυ δηθαζηηθή ή δημηθεηηθή απυθαζε με 

ηειεζίδηθε θαη δεζμεοηηθή ηζπφ, ζφμθςκα με δηαηάλεηξ ηεξ πχναξ υπμο είκαη εγθαηεζηεμέκμξ  ή ηεκ 

εζκηθή κμμμζεζία ή/θαη   

β) υηακ ε ακαζέημοζα ανπή μπμνεί κα απμδείλεη με ηα θαηάιιεια μέζα υηη μ  μηθμκμμηθυξ θμνέαξ έπεη 

αζεηήζεη ηηξ οπμπνεχζεηξ ημο υζμκ αθμνά ηεκ θαηαβμιή θυνςκ ή εηζθμνχκ θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ. 

Ακ μ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ είκαη Έιιεκαξ πμιίηεξ ή έπεη ηεκ εγθαηάζηαζή ημο ζηεκ Γιιάδα, μη 

οπμπνεχζεηξ ημο πμο αθμνμφκ ηηξ εηζθμνέξ θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ θαιφπημοκ ηυζμ ηεκ θφνηα υζμ θαη 

ηεκ επηθμονηθή αζθάιηζε. 

Δεκ απμθιείεηαη μ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ, υηακ έπεη εθπιενχζεη ηηξ οπμπνεχζεηξ ημο είηε θαηαβάιιμκηαξ 

ημοξ θυνμοξ ή ηηξ εηζθμνέξ θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ πμο μθείιεη, ζομπενηιαμβακμμέκςκ, θαηά πενίπηςζε, 

ηςκ δεδμοιεομέκςκ ηυθςκ ή ηςκ πνμζηίμςκ είηε οπαγυμεκμξ ζε δεζμεοηηθυ δηαθακμκηζμυ γηα ηεκ 

θαηαβμιή ημοξ.56 

ή/θαη 

γ) ε Ακαζέημοζα Ανπή  γκςνίδεη ή μπμνεί κα απμδείλεη με ηα θαηάιιεια μέζα υηη έπμοκ επηβιεζεί ζε 

βάνμξ ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα, μέζα ζε πνμκηθυ δηάζηεμα δφμ (2) εηχκ πνηκ απυ ηεκ εμενμμεκία ιήλεξ 

ηεξ πνμζεζμίαξ οπμβμιήξ πνμζθμνάξ: αα) ηνεηξ (3) πνάλεηξ επηβμιήξ πνμζηίμμο απυ ηα ανμυδηα 

ειεγθηηθά υνγακα ημο Οχμαημξ Γπηζεχνεζεξ Γνγαζίαξ γηα παναβάζεηξ ηεξ ενγαηηθήξ κμμμζεζίαξ πμο 

παναθηενίδμκηαη, ζφμθςκα με ηεκ οπμονγηθή απυθαζε 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), υπςξ εθάζημηε 

ηζπφεη, ςξ «ορειήξ» ή «πμιφ ορειήξ» ζμβανυηεηαξ, μη μπμίεξ πνμθφπημοκ αζνμηζηηθά απυ ηνεηξ (3) 

δηεκενγεζέκηεξ ειέγπμοξ, ή ββ) δφμ (2) πνάλεηξ επηβμιήξ πνμζηίμμο απυ ηα ανμυδηα ειεγθηηθά υνγακα 

ημο Οχμαημξ Γπηζεχνεζεξ Γνγαζίαξ γηα παναβάζεηξ ηεξ ενγαηηθήξ κμμμζεζίαξ πμο αθμνμφκ ηεκ 

αδήιςηε ενγαζία, μη μπμίεξ πνμθφπημοκ αζνμηζηηθά απυ δφμ (2) δηεκενγεζέκηεξ ειέγπμοξ. Μη οπυ αα΄ 

θαη ββ΄ θονχζεηξ πνέπεη κα έπμοκ απμθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζμεοηηθή ηζπφ. 57 

 

2.2.3.3  
 

2.2.3.4. Απμθιείεηαη58 απυ ηε ζομμεημπή ζηε δηαδηθαζία ζφκαρεξ ηεξ πανμφζαξ ζφμβαζεξ, 

μηθμκμμηθυξ θμνέαξ ζε μπμηαδήπμηε απυ ηηξ αθυιμοζεξ θαηαζηάζεηξ59:  

                                                 
56 Ννβι. άνζνμ 73 παν. 2 ηειεοηαίμ εδάθημ ημο κ. 4412/2016. Οπεηηθή δήιςζε ημο πνμζθένμκημξ 

μηθμκμμηθμφ θμνέα    πενηιαμβάκεηαη ζημ ΓΓΓΟ (γηα ηηξ ζομβάζεηξ άκς ηςκ μνίςκ) ή (γηα ηηξ ζομβάζεηξ θάης ηςκ 

μνίςκ) ζημ ηοπμπμηεμέκμ έκηοπμ οπεφζοκεξ δήιςζεξ (Π.Γ.Ρ.Δ.) ημο άνζνμο 79 παν. 4 κ. 4412/2016.  
57 Ννβι. άνζνμ 73 παν. 2 πενίπηςζε γ ημο κ. 4412/2016 , ε μπμία πνμζηέζεθε με ημ άνζνμ 39 ημο κ. 

4488/2017. 
58 Μη ιυγμη ηεξ παναγνάθμο 4 απμηειμφκ δοκεηηθμφξ ιυγμοξ απμθιεηζμμφ, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 73 παν. 4 κ. 

4412/2016. Ηαηά ζοκέπεηα, ε Α.Α. δφκαηαη κα επηιέλεη έκακ, πενηζζυηενμοξ, υιμοξ ή εκδεπμμέκςξ θαη θακέκακ 
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(α) εάκ έπεη αζεηήζεη ηηξ οπμπνεχζεηξ πμο πνμβιέπμκηαη ζηεκ παν. 2 ημο άνζνμο 18 ημο κ. 

4412/201660,  

(β) εάκ ηειεί οπυ πηχπεοζε ή έπεη οπαπζεί ζε δηαδηθαζία ελογίακζεξ ή εηδηθήξ εθθαζάνηζεξ ή ηειεί 

οπό ακαγθαζηηθή δηαπείνηζε από εθθαζανηζηή ή από ημ δηθαζηήνημ ή έπεη οπαπζεί ζε δηαδηθαζία 

πηςπεοηηθμύ ζομβηβαζμμύ ή έπεη ακαζηείιεη ηηξ επηπεηνεμαηηθέξ ημο δναζηενηόηεηεξ ή εάκ 

βνίζθεηαη ζε μπμηαδήπμηε ακάιμγε θαηάζηαζε πνμθύπημοζα από πανόμμηα δηαδηθαζία, 

πνμβιεπόμεκε ζε εζκηθέξ δηαηάλεηξ κόμμο. Ε ακαζέημοζα ανπή μπμνεί κα μεκ απμθιείεη έκακ 

μηθμκμμηθυ θμνέα μ μπμίμξ βνίζθεηαη ζε μία εθ ηςκ θαηαζηάζεςκ πμο ακαθένμκηαη ζηεκ πενίπηςζε 

αοηή, οπυ ηεκ πνμτπυζεζε υηη απμδεηθκφεη υηη μ εκ ιυγς θμνέαξ είκαη ζε ζέζε κα εθηειέζεη ηε 

ζφμβαζε, ιαμβάκμκηαξ οπυρε ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ θαη ηα μέηνα γηα ηε ζοκέπηζε ηεξ επηπεηνεμαηηθήξ 

ημο ιεηημονγίαξ,61  

Γάκ ζηηξ ςξ άκς πενηπηώζεηξ ε πενίμδμξ απμθιεηζμμύ δεκ έπεη θαζμνηζηεί με αμεηάθιεηε 

απόθαζε, αοηή ακένπεηαη ζε ηνία (3) έηε από ηεκ εμενμμεκία ημο ζπεηηθμύ γεγμκόημξ. 62 

Ε ακαζέημοζα ανπή μπμνεί κα μεκ απμθιείεη έκακ μηθμκμμηθυ θμνέα, μ μπμίμξ βνίζθεηαη ζε μηα εθ ηςκ 

θαηαζηάζεςκ πμο ακαθένμκηαη ζηεκ πενίπηςζε β΄ ηεξ πανμφζαξ παναγνάθμο, οπυ ηεκ πνμτπυζεζε υηη 

απμδεδεηγμέκα μ εκ ιυγς θμνέαξ είκαη ζε ζέζε κα εθηειέζεη ηε ζφμβαζε, ιαμβάκμκηαξ οπυρε ηηξ 

ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ θαη ηα μέηνα γηα ηε ζοκέπηζε ηεξ επηπεηνεμαηηθήξ ημο ιεηημονγίαξ. 

2.2.3.5.  

2.2.3.6. Μ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ απμθιείεηαη ζε μπμημδήπμηε πνμκηθυ ζεμείμ θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ 

δηαδηθαζίαξ ζφκαρεξ ηεξ πανμφζαξ ζφμβαζεξ, υηακ απμδεηθκφεηαη υηη βνίζθεηαη, ιυγς πνάλεςκ ή 

παναιείρεχκ ημο, είηε πνηκ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε μία απυ ηηξ ςξ άκς πενηπηχζεηξ  

2.2.3.7. Μηθμκμμηθυξ θμνέαξ πμο εμπίπηεη ζε μηα απυ ηηξ θαηαζηάζεηξ πμο ακαθένμκηαη ζηηξ 

παναγνάθμοξ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)63 θαη 2.2.3.4 μπμνεί κα πνμζθμμίδεη ζημηπεία πνμθεημέκμο κα απμδείλεη 

υηη ηα μέηνα πμο έιαβε επανθμφκ γηα κα απμδείλμοκ ηεκ αλημπηζηία ημο, πανυηη ζοκηνέπεη μ ζπεηηθυξ 

ιυγμξ απμθιεηζμμφ (αοηoθάζανζε). Γάκ ηα ζημηπεία θνηζμφκ επανθή, μ εκ ιυγς μηθμκμμηθυξ θμνέαξ δεκ 

απμθιείεηαη απυ ηε δηαδηθαζία ζφκαρεξ ζφμβαζεξ. Πα μέηνα πμο ιαμβάκμκηαη απυ ημοξ μηθμκμμηθμφξ 

                                                                                                                                                                            

απυ ημοξ ιυγμοξ απμθιεηζμμφ ηεξ παν. 4, ζοκεθηημχκηαξ ηα ηδηαίηενα παναθηενηζηηθά ηεξ οπυ ακάζεζε ζφμβαζεξ 

(εθηημχμεκε αλία αοηήξ, εηδηθέξ πενηζηάζεηξ θιπ), με ζπεηηθή πνυβιερε ζηε δηαθήνολε (πνβι. αηηημιμγηθή έθζεζε 

κυμμο 4412/2016 - άνζνμ 73 παν. 4). Γπηζεμαίκεηαη, επίζεξ, υηη ε επηιμγή απυ ηεκ Α.Α. ιυγμο/ςκ απμθιεηζμμφ 

ηεξ παν. 4 δηαμμνθχκεη ακηηζημίπςξ ηηξ επηιμγέξ ηεξ ζηα ζπεηηθά πεδία ημο ΓΓΓΟ (γηα ηηξ ζομβάζεηξ άκς ηςκ 

μνίςκ) ή ημο ΠΓΡΔ (γηα ηηξ ζομβάζεηξ θάης ηςκ μνίςκ), θαζχξ θαη ηα μέζα απυδεηλεξ ημο άνζνμο 2.2.9.2. 
59  Γηδηθά γηα ημοξ δοκεηηθμφξ ιυγμοξ απμθιεηζμμφ πνβι. ηεκ Ηαηεοζοκηήνηα Μδεγία 20 ηεξ Ανπήξ (ΑΔΑ: 

ΩΞΛ3ΜΛΠΒ-9Ξ5) 

 
60 Ε αζέηεζε ηεξ οπμπνέςζεξ αοηήξ ζοκηζηά ζμβανυ επαγγειμαηηθυ πανάπηςμα ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα 

θαηά ηεκ έκκμηα ηεξ πενίπηςζεξ ζ΄ ηεξ παναγνάθμο 4 ημο άνζνμο 73. Ννβι. άνζνμ 18 παν. 5 ημο κ. 4412/2106, 

υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ημ άνζνμ 107 πεν. 1 ημο κ. 4497/2017. 
61 Οπεηηθή δήιςζε ημο πνμζθένμκημξ μηθμκμμηθμφ θμνέα πενηιαμβάκεηαη ζημ ΓΓΓΟ (γηα ηηξ ζομβάζεηξ άκς 

ηςκ μνίςκ) ή ζημ Π.Γ.Ρ.Δ. (γηα ηηξ ζομβάζεηξ θάης ηςκ μνίςκ), θαζχξ θαη ηα μέζα απυδεηλεξ ημο άνζνμο 2.2.9.2.  
62 Ννβι. πανάγναθμ 10 ημο άνζνμο 73 κ.4412/2016, ε μπμία πνμζηέζεθε με ημ άνζνμ 107 πεν. 9 ημο κ. 

4497/2017.Γπίζεξ, πνβι. οπ‟ ανηζμ. πνςη. 6271/30-11-2018 έγγναθμ ηεξ Ανπήξ (ΑΔΑ Σ3Η8ΜΛΠΒ-09Β) 

ζπεηηθά με ηεκ απυθαζε ΔΓΓ ηεξ 24 Μθηςβνίμο 2018 ζηεκ οπυζεζε C-124/2017.  
63 Ννβι. πανάγναθμ 1 ημο άνζνμο 74 κ.4412/2016, ε μπμία ηνμπμπμηήζεθε με ημ άνζνμ 107 πεν. 10 ημο κ. 

4497/2017. 
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θμνείξ αλημιμγμφκηαη ζε ζοκάνηεζε με ηε ζμβανυηεηα θαη ηηξ ηδηαίηενεξ πενηζηάζεηξ ημο πμηκηθμφ 

αδηθήμαημξ ή ημο παναπηχμαημξ. Ακ ηα μέηνα θνηζμφκ ακεπανθή, γκςζημπμηείηαη ζημκ μηθμκμμηθυ 

θμνέα ημ ζθεπηηθυ ηεξ απυθαζεξ αοηήξ. Μηθμκμμηθυξ θμνέαξ πμο έπεη απμθιεηζηεί, ζφμθςκα με ηηξ 

θείμεκεξ δηαηάλεηξ, με ηειεζίδηθε απυθαζε, ζε εζκηθυ επίπεδμ, απυ ηε ζομμεημπή ζε δηαδηθαζίεξ 

ζφκαρεξ ζφμβαζεξ ή ακάζεζεξ παναπχνεζεξ δεκ μπμνεί κα θάκεη πνήζε ηεξ ακςηένς δοκαηυηεηαξ 

θαηά ηεκ πενίμδμ ημο απμθιεηζμμφ πμο μνίδεηαη ζηεκ εκ ιυγς απυθαζε 64. 

2.2.3.8. Ε απυθαζε γηα ηεκ δηαπίζηςζε ηεξ επάνθεηαξ ή με ηςκ επακμνζςηηθχκ μέηνςκ θαηά ηεκ 

πνμεγμφμεκε πανάγναθμ εθδίδεηαη ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζηηξ παν. 8 θαη 9 ημο άνζνμο 73 ημο κ. 

4412/201665. 

2.2.3.9. Μηθμκμμηθυξ θμνέαξ, ζημκ μπμίμ έπεη επηβιεζεί, με ηεκ θμηκή οπμονγηθή απυθαζε ημο άνζνμο 

74 ημο κ. 4412/2016, ε πμηκή ημο απμθιεηζμμφ απμθιείεηαη αοημδίθαηα θαη απυ ηεκ πανμφζα δηαδηθαζία 

ζφκαρεξ ηεξ ζφμβαζεξ. 

 

Κνηηήνηα Γπηιμγήξ66  

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεξ επαγγειμαηηθήξ δναζηενηόηεηαξ67  

Μη μηθμκμμηθμί θμνείξ πμο ζομμεηέπμοκ ζηε δηαδηθαζία ζφκαρεξ ηεξ πανμφζαξ ζφμβαζεξ απαηηείηαη κα 

αζθμφκ εμπμνηθή ή βημμεπακηθή ή βημηεπκηθή δναζηενηόηεηα ζοκαθή με ημ ακηηθείμεκμ ηεξ 

πνμμήζεηαξ.  

Μη μηθμκμμηθμί θμνείξ πμο είκαη εγθαηεζηεμέκμη ζε θνάημξ μέιμξ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ απαηηείηαη κα 

είκαη εγγεγναμμέκμη ζε έκα απυ ηα επαγγειμαηηθά ή εμπμνηθά μεηνχα πμο ηενμφκηαη ζημ θνάημξ 

εγθαηάζηαζήξ ημοξ ή κα ηθακμπμημφκ μπμηαδήπμηε άιιε απαίηεζε μνίδεηαη ζημ Νανάνηεμα XI ημο 

Ννμζανηήμαημξ Α΄ ημο κ. 4412/2016.  

Οηεκ πενίπηςζε μηθμκμμηθχκ θμνέςκ εγθαηεζηεμέκςκ ζε θνάημξ μέιμοξ ημο Γονςπασθμφ Μηθμκμμηθμφ 

χνμο (Γ.Μ.) ή ζε ηνίηεξ πχνεξ πμο πνμζπςνήζεη ζηε ΟΔΟ, ή ζε ηνίηεξ πχνεξ πμο δεκ εμπίπημοκ 

ζηεκ πνμεγμφμεκε πενίπηςζε θαη έπμοκ ζοκάρεη δημενείξ ή πμιομενείξ ζομθςκίεξ με ηεκ Έκςζε ζε 

ζέμαηα δηαδηθαζηχκ ακάζεζεξ δεμμζίςκ ζομβάζεςκ, απαηηείηαη κα είκαη εγγεγναμμέκμη ζε ακηίζημηπα 

επαγγειμαηηθά ή εμπμνηθά μεηνχα.  

Μη εγθαηεζηεμέκμη ζηεκ Γιιάδα μηθμκμμηθμί θμνείξ απαηηείηαη κα είκαη εγγεγναμμέκμη ζημ Βημηεπκηθυ ή 

Γμπμνηθυ ή Βημμεπακηθυ Γπημειεηήνημ ή ζημ Ιεηνχμ Ηαηαζθεοαζηχκ Αμοκηηθμφ Ριηθμφ68. 

                                                 
64 Ννβι παν. 7 άνζνμο 73 κ. 4412/2016.   
65  Ννβι. απυθαζε οπ‟ ανηζμ. 50844 (ΦΓΗ 279 ηεφπμξ ΡΜΔΔ, 17-05-2018), με ηεκ μπμία έπεη ζοζηαζεί θαη 

ζογθνμηεζεί ε επηηνμπή ηεξ παν 9 ημο άνζνμο 73 ημο κ.4412/2016.  
66 Γπηζεμαίκεηαη υηη υια ηα θνηηήνηα επηιμγήξ είκαη πνμαηνεηηθά, ηίζεκηαη ζηεκ πανμφζα δηαθήνολε θαηά ηεκ 

θνίζε θαη ηε δηαθνηηηθή εοπένεηα ηεξ A.A. θαη πνέπεη κα ζπεηίδμκηαη θαη κα είκαη ακάιμγα με ημ ακηηθείμεκμ ηεξ 

ζφμβαζεξ (Ννβι. άνζνμ 75 παν. 1 ημο κ. 4412/2016). Γπηζεμαίκεηαη, επίζεξ, υηη μη A.A. μπμνμφκ κα επηβάιιμοκ 

ζημοξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ ςξ απαηηήζεηξ ζομμεημπήξ μυκμ ηα θνηηήνηα πμο ακαθένμκηαη ζηηξ παναγνάθμοξ 2.2.4, 

2.2.5 θαη 2.2.6. Έπμοκ ηε δοκαηυηεηα, θαηά ζοκέπεηα, κα επηιέλμοκ έκα, πενηζζυηενα ή υια εκδεπμμέκςξ ηα ςξ 

άκς θνηηήνηα επηιμγήξ, ζοκεθηημχκηαξ ηα ηδηαίηενα παναθηενηζηηθά ηεξ οπυ ακάζεζε ζφμβαζεξ (εθηημχμεκε αλία 

αοηήξ, εηδηθέξ πενηζηάζεηξ θιπ), με ζπεηηθή πνυβιερε ζηε δηαθήνολε.  
67 Ννβι άνζνμ  75 παν. 2 κ. 4412/2016. 
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2.2.5 69 

2.2.6 Σεπκηθή θαη επαγγειμαηηθή ηθακόηεηα70  

Όζμκ αθμνά ζηεκ ηεπκηθή θαη επαγγειμαηηθή ηθακυηεηα γηα ηεκ πανμφζα δηαδηθαζία ζφκαρεξ ζφμβαζεξ, 

μη μηθμκμμηθμί θμνείξ οπμπνεμφκηαη:  

α) Όζμ αθμνά ημκ ελμπιηζμυ ζα πνέπεη κα ζεμαίκεηαη εοθνηκχξ, μυκημα θαη ζε μναηή ζέζε απυ ημ 

επίπεδμ ημο εδάθμοξ ημοιάπηζημκ με ηα αθυιμοζα: 

 Όκμμα θαη δηεφζοκζε ημο θαηαζθεοαζηή ή ημο ελμοζημδμηεμέκμο ακηηπνμζχπμο ή ημο εηζαγςγέα 

ή ημο δηακμμέα. 

 Οημηπεία ακαγκχνηζεξ ελμπιηζμμφ (π.π. θςδηθυξ ανηζμυξ) θαη έημξ θαηαζθεοήξ. 

 Πμκ ανηζμυ θαη ηε πνμκμιμγία ημο εθανμμδυμεκμο εονςπασθμφ πνμηφπμο ή ημκ ηζμδφκαμςκ ημο. 

 Γιάπηζηε θαη μέγηζηε ειηθία ηςκ παηδηχκ.  

                                                                                                                                                                            
68 Ννβι. Νανάνηεμα XI Ννμζανηήμαημξ Α κ. 4412/2016. 
69 Ννβι άνζνμ 75 παν. 3 κ. 4412/2016. Μη Α.Α. μπμνμφκ κα επηιέλμοκ έκα ή πενηζζυηενα απυ ηα θνηηήνηα 

πμο ακαθένμκηαη ζημ πανυκ άνζνμ θαη κα δηαμμνθχζμοκ ακηίζημηπα ηα πεδία ημο ΓΓΓΟ (γηα ηηξ ζομβάζεηξ άκς 

ηςκ μνίςκ) ή ημο Π.Γ.Ρ.Δ. (γηα ηηξ ζομβάζεηξ θάης ηςκ μνίςκ), ζφμθςκα με ημ άνζνμ 2.2.9.1, θαζχξ θαη ηα μέζα 

απυδεηλεξ ημο άνζνμο 2.2.9.2. Γπηζεμαίκεηαη, πεναηηένς, υηη μπμνμφκ (πςνίξ αοηυ κα είκαη οπμπνεςηηθυ) κα 

δηαμμνθχζμοκ ημ πανυκ άνζνμ είηε απαηηχκηαξ, ςξ πνμξ ηα θνηηήνηα πμο επηιέγμοκ, ειάπηζηα επίπεδα 

μηθμκμμηθήξ θαη πνεμαημμηθμκμμηθήξ επάνθεηαξ, ηα μπμία πνέπεη κα θαιφπημοκ μη πνμζθένμκηεξ μηθμκμμηθμί 

θμνείξ με ακαθμνά ζε ζογθεθνημέκα μεγέζε (π.π. θφθιμξ ενγαζηχκ 200.000 εονχ ηα 3 ηειεοηαία έηε), είηε 

δεηχκηαξ απυ ημοξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ κα δειχζμοκ ηηξ δεημφμεκεξ πιενμθμνίεξ ακαθένμκηαξ ηε μεζμδμιμγία 

με ηεκ μπμία ζα αλημιμγήζμοκ ηηξ πιενμθμνίεξ αοηέξ. 

 Ννβι. θαη ηεκ Ηαηεοζοκηήνηα Μδεγία 13 ηεξ Γ.Α.Α.ΔΕ.ΟΡ. ''Κνηηήνηα πμημηηθήξ επηιμγήξ δεμμζίςκ 

ζομβάζεςκ θαη έιεγπμξ θαηαιιειόιεηαξ: εηδηθά ε μηθμκμμηθή θαη πνεμαημμηθμκμμηθή επάνθεηα θαη ε ηεπκηθή θαη 

επαγγειμαηηθή ηθακόηεηα'' (ΑΔΑ ΩΒΡ7ΜΛΠΒ-ΠΘ7) θαη εηδηθυηενα ηεκ Γκυηεηα IΖΖ, υπμο παναηίζεκηαη ζπεηηθά  

παναδείγμαηα. 
70 Ννβι άνζνμ 75 παν. 4 κ. 4412/2016. Όζμκ αθμνά ηεκ ηεπκηθή θαη επαγγειμαηηθή ηθακυηεηα, μη Α.Α. 

μπμνμφκ κα επηβάιιμοκ απαηηήζεηξ πμο κα ελαζθαιίδμοκ υηη μη μηθμκμμηθμί θμνείξ δηαζέημοκ ημοξ ακαγθαίμοξ 

ακζνχπηκμοξ θαη ηεπκηθμφξ πυνμοξ θαη ηεκ εμπεηνία γηα κα εθηειέζμοκ ηε ζφμβαζε ζε θαηάιιειμ επίπεδμ 

πμηυηεηαξ. Μη Α.Α. μπμνεί κα απαηημφκ εηδηθυηενα απυ ημοξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ, κα δηαζέημοκ ηθακμπμηεηηθυ 

επίπεδμ εμπεηνίαξ, απμδεηθκουμεκμ με θαηάιιειεξ ζοζηάζεηξ απυ ζομβάζεηξ πμο έπμοκ εθηειεζηεί θαηά ημ 

πανειζυκ. Ιηα Α.Α. μπμνεί κα ζεςνεί υηη έκαξ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ δεκ δηαζέηεη ηηξ απαηημφμεκεξ επαγγειμαηηθέξ 

ηθακυηεηεξ εάκ δηαπηζηχζεη υηη αοηυξ έπεη ζογθνμουμεκα ζομθένμκηα πμο εκδέπεηαη κα επενεάζμοκ ανκεηηθά ηεκ 

εθηέιεζε ηεξ ζφμβαζεξ.  

Μη Α.Α. μπμνμφκ κα επηιέλμοκ έκα ή πενηζζυηενα απυ ηα θνηηήνηα πμο ακαθένμκηαη ζημ πανυκ άνζνμ θαη κα 

δηαμμνθχζμοκ ακηίζημηπα ηα πεδία ημο ΓΓΓΟ (γηα ηηξ ζομβάζεηξ άκς ηςκ μνίςκ) ή ημο Π.Γ.Ρ.Δ. (γηα ηηξ ζομβάζεηξ 

θάης ηςκ μνίςκ), θαζχξ θαη ηα μέζα απυδεηλεξ ημο άνζνμο 2.2.9.2. Γπηζεμαίκεηαη, πεναηηένς, υηη μπμνμφκ 

(πςνίξ αοηυ κα είκαη οπμπνεςηηθυ) κα δηαμμνθχζμοκ ημ πανυκ άνζνμ είηε απαηηχκηαξ, ςξ πνμξ ηα θνηηήνηα πμο 

επηιέγμοκ, ειάπηζηα επίπεδα ηεπκηθήξ θαη επαγγειμαηηθήξ ηθακυηεηαξ, ηα μπμία πνέπεη κα θαιφπημοκ μη 

μηθμκμμηθμί θμνείξ με ακαθμνά ζε ζογθεθνημέκα μεγέζε (π.π. ημοιάπηζημκ ......... ζοκαθείξ παναδυζεηξ ηα 3 

ηειεοηαία έηε) θαηά ηνυπμ ακηηθεημεκηθυ, δηαθακή πςνίξ κα εηζάγμοκ δηαθνίζεηξ ζε βάνμξ ηςκ ζομμεηεπυκηςκ είηε 

δεηχκηαξ απυ ημοξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ κα δειχζμοκ ηηξ δεημφμεκεξ πιενμθμνίεξ ακαθένμκηαξ ηε μεζμδμιμγία 

με ηεκ μπμία ζα αλημιμγήζμοκ ηηξ πιενμθμνίεξ αοηέξ. Ννβι. θαη ηεκ Ηαηεοζοκηήνηα Μδεγία 13 ηεξ Γ.Α.Α.ΔΕ.ΟΡ. 

''Κνηηήνηα πμημηηθήξ επηιμγήξ δεμμζίςκ ζομβάζεςκ θαη έιεγπμξ θαηαιιειόtεηαξ: εηδηθά ε μηθμκμμηθή θαη 

πνεμαημμηθμκμμηθή επάνθεηα θαη ε ηεπκηθή θαη επαγγειμαηηθή ηθακόηεηα'' (ΑΔΑ ΩΒΡ7ΜΛΠΒ-ΠΘ7)  θαη 

εηδηθυηενα ηεκ Γκυηεηα IV παν. 1, υπμο παναηίζεκηαη ζπεηηθά  παναδείγμαηα. 
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 Ιέγηζημξ ανηζμυξ πνεζηχκ. 

 

β) Γηα θάζε ελμπιηζμυ κα παναδίδεηαη απυ ημκ θαηαζθεοαζηή/πνμμεζεοηή ζημ Δήμμ εγπεηνίδημ μδεγηώκ 

πενημδηθήξ ζοκηήνεζεξ ημο ελμπιηζμμύ, ζηηξ μπμίεξ ζα πενηέπμκηαη πιενμθμνίεξ γηα: 

• ημοξ απαηημφμεκμοξ μπηηθμφξ θαη ιεηημονγηθμφξ ειέγπμοξ ημο ελμπιηζμμφ θαη ηςκ επημένμοξ 

ελανηεμάηςκ ημο, 

• ημοξ απαηημφμεκμοξ ειέγπμοξ ηςκ ζεμειηχζεςκ θαη ηςκ δαπέδςκ ζηήνηλεξ ημο 

• ηε ζοπκυηεηα δηεκένγεηαξ ηςκ ειέγπςκ 

θαζχξ θαη εγπεηνίδημ μδεγηώκ με ηηξ θαηαζθεοαζηηθέξ ιεπημμένεηεξ πμο ακαθένμκηαη ζηεκ 

ζοκανμμιυγεζε θαη ημπμζέηεζή ημοξ. 
 
γ) κα δηαζθαιίζεη ηεκ φπανλε θαη πανμπή ακηαιιαθηηθχκ γηα μία πεκηαεηία μεηά ηεκ μνηζηηθή παναιαβή 

ημο ελμπιηζμμφ.  

 

δ) Κα δηαζέημοκ ζηεκ Γιιάδα θαη κα εγθαηαζηήζμοκ ζηεκ πενίπηςζε ακάδεηλήξ ημοξ ςξ ακαδυπςκ, 

άνηημ ζοκενγείμ θαη εηδηθεομέκμ πνμζςπηθυ γηα ηεκ πανμπή ηςκ απαηημφμεκςκ οπενεζηχκ ζοκηήνεζεξ 

ημο οιηθμφ. 
 
ε) ε εγθαηάζηαζε ημο ελμπιηζμμφ κα γίκεη απυ ελεηδηθεομέκα άημμα γηα ηεκ ημπμζέηεζε ηςκ μνγάκςκ 

παηδηθχκ πανχκ. 

 

2.2.7 Πνόηοπα δηαζθάιηζεξ πμηόηεηαξ θαη πνόηοπα πενηβαιιμκηηθήξ δηαπείνηζεξ71  

Οφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ημο άνζνμο 3 ημο θεθαιαίμο „‟ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ΄΄ ηεξ, με 

ανηζμυ 9/2017, μειέηεξ ηεξ Δηεφζοκζεξ Πεπκηθχκ Ρπενεζηχκ, ηα υνγακα, μη θαηαζθεοέξ θαη ηα οιηθά 

ζα πνέπεη κα πιενμφκ ηηξ πνμδηαγναθέξ πμο πνμβιέπμκηαη ζηε ζεηνά πνμηφπςκ αζθαιείαξ ΓΛΟΣ ΓΝ 

1176 θαη κα θένμοκ βεβαίςζε ειέγπμο – πηζημπμηεηηθυ ζομμυνθςζεξ με ημ ακηίζημηπμ πνυηοπμ απυ 

δηαπηζηεομέκμ θμνέα (επί πμηκή απμθιεηζμμύ). Γπίζεξ μη επηθάκεηεξ πηχζεηξ κα πιενμφκ ηηξ 

πνμδηαγναθέξ ηεξ ζεηνάξ πνμηφπςκ ΓΛΟΣ ΓΝ 1176-1, ΓΛΟΣ ΓΝ 1177 θαη ΓΛΟΣ ΓΝ 71-3. 

Γπίζεξ, μ πνμμεζεοηήξ μθείιεη κα θαηέπεη πηζημπμίεζε ISO 9001:2008, πηζημπμίεζε θαηαζθεοαζηή  

ISO 14001:2004 θαη πηζημπμίεζε ελμπιηζμμύ θαηά ΓΝ 1176:2008 πμο ζα θιεζεί κα πνμζθμμίζεη 

θαηά ημκ δηαγςκηζμυ.   

 

Γπηηνέπεηαη  ε ζομμυνθςζε πνμξ άιια πνυηοπα ή πνμδηαγναθέξ αζθαιείαξ πένακ ηςκ ακαθενυμεκςκ 

ζηεκ πανμφζα, οπυ ημκ υνμ υηη αοηά ζα είκαη ημοιάπηζημκ ηζμδφκαμα πνμξ ηα ακαθενυμεκα. Ε 

ηζμδοκαμία  αοηή ζα ηεθμαίνεηαη απυ ακαιοηηθή ηεπκηθή έθζεζε, ε μπμία πνέπεη κα βνίζθεηαη ζηε 

δηάζεζε ηςκ ανμμδίςκ ακαγκςνηζμέκςκ θμνέςκ ειέγπμο. Ε ηήνεζε ηςκ απαηηήζεςκ ηςκ 

πνμακαθενυμεκςκ  πνμηφπςκ ή πνμδηαγναθχκ αζθαιείαξ πηζημπμηείηαη απυ ακαγκςνηζμέκμοξ θμνείξ, 

μέζς δηεκένγεηαξ πενημδηθχ, ακά δηεηία, ειέγπςκ θαη ηεκ έθδμζε ακηίζημηπςκ πηζημπμηεηηθχκ ειέγπμο. 

                                                 
71 Γπηζεμαίκεηαη υηη ηα πνυηοπα είκαη πνμαηνεηηθά, ήημη ηίζεκηαη ζηεκ πανμφζα δηαθήνολε, θαηά ηεκ θνίζε 

θαη ηε δηαθνηηηθή εοπένεηα ηεξ Α.Α. θαη πνέπεη κα ζπεηίδμκηαη θαη κα είκαη ακάιμγα με ημ ακηηθείμεκμ ηεξ 

ζφμβαζεξ (Ννβι. άνζνμ 82 κ. 4412/2016). 
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Μ πνμμεζεοηήξ  οπμπνεμφηαη κα πνμζθμμίζεη επί πμηκή απμθιεηζμμφ θαη πνηκ ηεκ απμδμπή ηεξ 

πνμζθμνάξ ημ εκ ιυγς πηζημπμηεηηθυ ζομμυνθςζεξ απυ  ακαγκςνηζμέκμ θμνέα πηζημπμίεζεξ. 

 

 

 

2.2.8 ηήνηλε ζηεκ ηθακόηεηα ηνίηςκ  

Μη μηθμκμμηθμί θμνείξ μπμνμφκ, υζμκ αθμνά ηα θνηηήνηα ηεξ ηεπκηθήξ θαη επαγγειμαηηθήξ ηθακυηεηαξ 

(ηεξ παναγνάθμο 2.2.6), κα ζηενίδμκηαη ζηηξ ηθακυηεηεξ άιιςκ θμνέςκ, αζπέηςξ ηεξ κμμηθήξ θφζεξ 

ηςκ δεζμχκ ημοξ με αοημφξ72. Οηεκ πενίπηςζε αοηή, απμδεηθκφμοκ υηη ζα έπμοκ ζηε δηάζεζή ημοξ 

ακαγθαίμοξ πυνμοξ, με ηεκ πνμζθυμηζε ηεξ ζπεηηθήξ δέζμεοζεξ ηςκ θμνέςκ ζηεκ ηθακυηεηα ηςκ 

μπμίςκ ζηενίδμκηαη.  

2.2.9 Κακόκεξ απόδεηλεξ πμημηηθήξ επηιμγήξ 

2.2.9.1 Πνμθαηανθηηθή απόδεηλε θαηά ηεκ οπμβμιή πνμζθμνώκ  

Ννμξ πνμθαηανθηηθή απυδεηλε υηη μη πνμζθένμκηεξ μηθμκμμηθμί θμνείξ: α) δεκ βνίζθμκηαη ζε μία απυ 

ηηξ θαηαζηάζεηξ ηεξ παναγνάθμο 2.2.3 θαη β) πιενμφκ ηα ζπεηηθά θνηηήνηα επηιμγήξ ηςκ παναγνάθςκ 

2.2.4, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεξ πανμφζεξ, πνμζθμμίδμοκ θαηά ηεκ οπμβμιή ηεξ πνμζθμνάξ ημοξ ςξ 

δηθαημιμγεηηθυ ζομμεημπήξ, ημ πνμβιεπυμεκμ απυ ημ άνζνμ 79 παν. 1 θαη 3 ημο κ. 4412/2016 

Γονςπασθυ Γκηαίμ Έγγναθμ Οφμβαζεξ (ΓΓΓΟ), ζφμθςκα με ημ επηζοκαπηυμεκμ ζηεκ πανμφζα 

Πανάνηεμα ΙΙ ημ μπμίμ απμηειεί εκεμενςμέκε οπεφζοκε δήιςζε, με ηηξ ζοκέπεηεξ ημο κ. 1599/1986. 

Πμ ΓΓΓΟ73 θαηανηίδεηαη βάζεη ημο ηοπμπμηεμέκμο εκηφπμο  ημο Νανανηήμαημξ 2 ημο Ηακμκηζμμφ (ΓΓ) 

2016/7 θαη ζομπιενχκεηαη απυ ημοξ πνμζθένμκηεξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ ζφμθςκα με ηηξ μδεγίεξ  ημο 

Νανανηήμαημξ 1.74  

Πμ ΓΓΓΟ μπμνεί κα οπμγνάθεηαη έςξ δέθα (10) εμένεξ πνηκ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία οπμβμιήξ ηςκ 

πνμζθμνχκ75 

Οε υιεξ ηηξ πενηπηχζεηξ, υπμο πενηζζυηενα απυ έκα θοζηθά πνυζςπα είκαη μέιε ημο δημηθεηηθμφ, 

δηεοζοκηηθμφ ή επμπηηθμφ μνγάκμο εκυξ μηθμκμμηθμφ θμνέα ή έπμοκ ελμοζία εθπνμζχπεζεξ, ιήρεξ 

                                                 
72 Ννβι άνζνμ 78 παν.1 ημο κ. 4412/2016. Δφκακηαη, επίζεξ, κα ζηενίδμκηαη θαη ζηηξ ηθακυηεηεξ ημο/ ηςκ 

οπενγμιάβςκ, ζημοξ μπμίμοξ πνμηίζεκηαη κα ακαζέζμοκ ηεκ εθηέιεζε ημήμαημξ/ ημεμάηςκ ηεξ οπυ ακάζεζεξ 

ζφμβαζεξ .  
73 Πμ ΓΓΓΟ πενηιαμβάκεη ηα αθυιμοζα Ιένε: Ιένμξ Ζ Νιενμθμνίεξ ζπεηηθά με ηε δηαδηθαζία ζφκαρεξ 

ζφμβαζεξ θαη ηεκ ακαζέημοζα ανπή, Ιένμξ ΖΖ Νιενμθμνίεξ ζπεηηθά με ημκ μηθμκμμηθυ θμνέα, Ιένμξ ΖΖΖ 

Ηνηηήνηα απμθιεηζμμφ, Ιένμξ IV Ηνηηήνηα Γπηιμγήξ, Ιένμξ VI Πειηθέξ δειχζεηξ.  
74 Απυ ηηξ 2-5-2019, πανέπεηαη ε κέα ειεθηνμκηθή οπενεζία Promitheus 

ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) πμο πνμζθένεη ηε δοκαηυηεηα ειεθηνμκηθήξ ζφκηαλεξ θαη 

δηαπείνηζεξ ημο Γονςπασθμφ Γκηαίμο Γγγνάθμο Οφμβαζεξ (ΓΓΓΟ). Ιπμνείηε κα δείηε ηε ζπεηηθή ακαθμίκςζε ζηε 

Δηαδηθηοαθή Νφιε ημο ΓΟΕΔΕΟ www.promitheus.gov.gr Ννβι θαη ημ Δημνζςηηθυ (Γπίζεμε Γθεμενίδα ηεξ 

Γονςπασθήξ Έκςζεξ L 17/65 ηεξ 23εξ Ζακμοανίμο 2018) ζημκ Γθηειεζηηθυ Ηακμκηζμυ (ΓΓ) 2016/7 γηα ηεκ 

θαζηένςζε ημο ηοπμπμηεμέκμο εκηφπμο γηα ημ Γονςπασθυ Γκηαίμ Έγγναθμ Ννμμήζεηαξ , με ημ μπμίμ επηιφζεθακ 

ηα ζπεηηθά δεηήμαηα μνμιμγίαξ πμο οπήνπακ ζημ ανπηθυ επίζεμμ ειιεκηθυ  θείμεκμ ημο Γθηειεζηηθμφ Ηακμκηζμμφ, 

Ιπμνείηε κα δείηε ημ ζπεηηθυ Δημνζςηηθυ ζηεκ αθυιμοζε δηαδνμμή https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL             
75     Ννβι. άνζνμ 79Α παν. 4 ημο κ. 4412/2016, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε απυ ημ άνζνμ 43 παν. 6 ημο κ. 4605/2019 (52 Α‟). 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL
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απμθάζεςκ ή ειέγπμο ζε αοηυ, οπμβάιιεηαη έκα Γονςπασθυ Γκηαίμ Έγγναθμ Οφμβαζεξ (ΓΓΓΟ), ημ 

μπμίμ είκαη δοκαηυ κα θένεη μυκμ ηεκ οπμγναθή ημο θαηά πενίπηςζε εθπνμζχπμο ημο μηθμκμμηθμφ 

θμνέα76 ςξ  πνμθαηανθηηθή απυδεηλε ηςκ ιυγςκ απμθιεηζμμφ ημο άνζνμο 2.2.3.1 ηεξ πανμφζαξ γηα ημ 

ζφκμιμ ηςκ θοζηθχκ πνμζχπςκ πμο είκαη μέιε ημο δημηθεηηθμφ, δηεοζοκηηθμφ ή επμπηηθμφ μνγάκμο ημο 

ή έπμοκ ελμοζία εθπνμζχπεζεξ, ιήρεξ απμθάζεςκ ή ειέγπμο ζε αοηυκ.77  

Ωξ εθπνυζςπμξ ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα κμείηαη μ κυμημμξ εθπνυζςπμξ αοημφ, υπςξ πνμθφπηεη απυ ημ 

ηζπφμκ θαηαζηαηηθυ ή ημ πναθηηθυ εθπνμζχπεζήξ ημο θαηά ημ πνυκμ οπμβμιήξ ηεξ πνμζθμνάξ ή ημ 

ανμμδίςξ ελμοζημδμηεμέκμ θοζηθυ πνυζςπμ κα εθπνμζςπεί ημκ μηθμκμμηθυ θμνέα γηα δηαδηθαζίεξ 

ζφκαρεξ ζομβάζεςκ ή γηα ζογθεθνημέκε δηαδηθαζία ζφκαρεξ ζφμβαζεξ. 

Οηεκ πενίπηςζε οπμβμιήξ πνμζθμνάξ απυ έκςζε μηθμκμμηθχκ θμνέςκ, ημ Γονςπασθυ Γκηαίμ Έγγναθμ 

Οφμβαζεξ (ΓΓΓΟ), οπμβάιιεηαη πςνηζηά απυ θάζε μέιμξ ηεξ έκςζεξ. 

2.2.9.2 Απμδεηθηηθά μέζα78 79 

Α. Πμ δηθαίςμα ζομμεημπήξ ηςκ μηθμκμμηθχκ θμνέςκ θαη μη υνμη θαη πνμτπμζέζεηξ ζομμεημπήξ ημοξ, 

υπςξ μνίδμκηαη ζηηξ παναγνάθμοξ 2.2.1 έςξ 2.2.8, θνίκμκηαη θαηά ηεκ οπμβμιή ηεξ πνμζθμνάξ, θαηά 

ηεκ οπμβμιή ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ ηεξ πανμφζαξ παναγνάθμο θαη θαηά ηε ζφκαρε ηεξ ζφμβαζεξ ζηηξ 

πενηπηχζεηξ ημο άνζνμο 105 παν. 3 πεν. γ ημο κ. 4412/201680. 

Οηεκ πενίπηςζε πμο πνμζθένςκ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ ή έκςζε αοηχκ ζηενίδεηαη ζηηξ ηθακυηεηεξ άιιςκ 

θμνέςκ, ζφμθςκα με ηεκ πανάγναθυ 2.2.8. ηεξ πανμφζαξ, μη θμνείξ ζηεκ ηθακυηεηα ηςκ μπμίςκ 

ζηενίδεηαη οπμπνεμφκηαη ζηεκ οπμβμιή ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ πμο απμδεηθκφμοκ υηη δεκ ζοκηνέπμοκ μη 

ιυγμη απμθιεηζμμφ ηεξ παναγνάθμο 2.2.3 ηεξ πανμφζαξ θαη υηη πιενμφκ ηα ζπεηηθά θνηηήνηα επηιμγήξ 

θαηά πενίπηςζε (πανάγναθμξ 2.2.6 )81. 

Μ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ οπμπνεμφηαη κα ακηηθαηαζηήζεη έκακ θμνέα ζηεκ ηθακυηεηα ημο μπμίμο 

ζηενίδεηαη, εθυζμκ μ ηειεοηαίμξ δεκ πιενμί ημ ζπεηηθυ θνηηήνημ επηιμγήξ ή γηα ημκ μπμίμ ζοκηνέπμοκ 

ιυγμη απμθιεηζμμφ ηςκ παναγνάθςκ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.482. 

Μη μηθμκμμηθμί θμνείξ δεκ οπμπνεμφκηαη κα οπμβάιιμοκ δηθαημιμγεηηθά ή άιια απμδεηθηηθά ζημηπεία, ακ 

θαη ζημ μέηνμ πμο ε ακαζέημοζα ανπή έπεη ηε δοκαηυηεηα κα ιαμβάκεη ηα πηζημπμηεηηθά ή ηηξ ζοκαθείξ 

                                                 
76 Ννβι. άνζνμ 79Α ημο κ. 4412/2016, ημ μπμίμ πνμζηέζεθε με ημ άνζνμ 107 πεν. 13 ημο κ. 4497/2017. 
77 Γπηζεμαίκεηαη υηη ε ακςηένς δοκαηυηεηα εκαπυθεηηαη ζηε δηαθνηηηθή εοπένεηα ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα.  

Γλαθμιμοζεί κα οθίζηαηαη ε δοκαηυηεηα κα οπμγνάθεηαη ημ ΓΓΓΟ απυ ημ ζφκμιμ ηςκ θοζηθχκ πνμζχπςκ πμο 

ακαθένμκηαη ζηα ηειεοηαία δφμ εδάθηα ημο άνζνμο 73 παν. 1 ημο  κ. 4412/2016, υπςξ ηνμπμπμηήζεθακ με ημ 

άνζνμ 107 πεν. 7 ημο κ. 4497/2017. 
78 Ννβ. άνζνμ 80 κ. 4412/2016  Γπηζεμαίκεηαη, πεναηηένς υηη ε A.A. δεηάεη απυ ημοξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ 

κα πνμζθμμίζμοκ μυκμ εθείκα ηα απμδεηθηηθά μέζα πμο ακηαπμθνίκμκηαη ζημοξ ιυγμοξ απμθιεηζμμφ θαη ζηα 

θνηηήνηα επηιμγήξ πμο έπεη μνίζεη ζηα άνζνα 2.2.3 έςξ 2.2.8 ηεξ πανμφζαξ. Γάκ, γηα πανάδεηγμα, δεκ απαηηήζεη 

ειάπηζηα επίπεδα πνεμαημμηθμκμμηθήξ επάνθεηαξ ηςκ μηθμκμμηθχκ θμνέςκ, ηυηε δεκ ζα δεηήζεη μφηε ηα 

απμδεηθηηθά μέζα ηεξ παν. Β.3 ηεξ πανμφζαξ   
79  Γηα ημκ πνυκμ έθδμζεξ θαη ηζπφμξ ηςκ απμδεηθηηθχκ μέζςκ, πνβι θαη ημ με αν πνςη 2210/19-04-2019 

(ΑΔΑ : 66ΓΝΜΛΠΒ-Δ9Η) έγγναθμ ηεξ ΓΑΑΔΕΟΡ.  
80 Ννβι άνζνμ 104 παν. 1 κ. 4412/2016. 
81 Ννβι άνζνμ 78 παν. 1 κ. 4412/2016. 
82 Ε ακαθμνά ζηεκ παν. 2.2.3.4 πνμβιέπεηαη εθυζμκ ε A.A. μνίζεη ζηε Δηαθήνολε έκακ, πενηζζυηενμοξ ή 

υιμοξ ημοξ ιυγμοξ απμθιεηζμμφ ηεξ εκ ιυγς παναγνάθμο. Οομπιενχκεηαη ακαιυγςξ  (πνβι παν. 1 άνζνμ 78 κ. 

4412/2016. 
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πιενμθμνίεξ απεοζείαξ μέζς πνυζβαζεξ ζε εζκηθή βάζε δεδμμέκςκ ζε μπμημδήπμηε θνάημξ - μέιμξ 

ηεξ Έκςζεξ, ε μπμία δηαηίζεηαη δςνεάκ, υπςξ εζκηθυ μεηνχμ ζομβάζεςκ, εηθμκηθυ θάθειμ 

επηπείνεζεξ, ειεθηνμκηθυ ζφζηεμα απμζήθεοζεξ εγγνάθςκ ή ζφζηεμα πνμεπηιμγήξ. Ε δήιςζε γηα ηεκ 

πνυζβαζε ζε εζκηθή βάζε δεδμμέκςκ εμπενηέπεηαη ζημ Γονςπασθυ Γκηαίμ Έγγναθμ Οφμβαζεξ (ΓΓΓΟ).  

Μη μηθμκμμηθμί θμνείξ δεκ οπμπνεμφκηαη κα οπμβάιμοκ δηθαημιμγεηηθά, υηακ ε ακαζέημοζα ανπή πμο 

έπεη ακαζέζεη ηε ζφμβαζε δηαζέηεη ήδε ηα ςξ άκς δηθαημιμγεηηθά θαη αοηά ελαθμιμοζμφκ κα ηζπφμοκ83. 

Γπηζεμαίκεηαη όηη γίκμκηαη απμδεθηέξ: 

 μη έκμνθεξ βεβαηώζεηξ πμο ακαθένμκηαη ζηεκ πανμύζα Δηαθήνολε, εθόζμκ έπμοκ ζοκηαπζεί 

έςξ ηνεηξ (3) μήκεξ πνηκ από ηεκ οπμβμιή ημοξ,  

 μη οπεύζοκεξ δειώζεηξ, εθόζμκ έπμοκ ζοκηαπζεί μεηά ηεκ θμηκμπμίεζε ηεξ πνόζθιεζεξ γηα 

ηεκ οπμβμιή ηςκ δηθαημιμγεηηθώκ84. εμεηώκεηαη όηη δεκ απαηηείηαη ζεώνεζε ημο γκεζίμο 

ηεξ οπμγναθήξ ημοξ. 

 

Β. 1. Γηα ηεκ απυδεηλε ηεξ με ζοκδνμμήξ ηςκ ιυγςκ απμθιεηζμμφ ηεξ παναγνάθμο 2.2.3 μη 

πνμζθένμκηεξ μηθμκμμηθμί θμνείξ πνμζθμμίδμοκ ακηίζημηπα ηα παναθάης δηθαημιμγεηηθά.85 

α) γηα ηεκ πανάγναθμ 2.2.3.1 απυζπαζμα ημο ζπεηηθμφ μεηνχμο, υπςξ ημο πμηκηθμύ μεηνώμο ή, 

ειιείρεη αοημφ, ηζμδφκαμμ έγγναθμ πμο εθδίδεηαη απυ ανμυδηα δηθαζηηθή ή δημηθεηηθή ανπή ημο θνάημοξ-

μέιμοξ ή ηεξ πχναξ θαηαγςγήξ ή ηεξ πχναξ υπμο είκαη εγθαηεζηεμέκμξ μ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ, απυ ημ 

                                                 
83 Ννβι άνζνμ 79 παν. 6 κ. 4412/2016. 
84  Ννβ. πανάγναθμ 12 άνζνμο 80 ημο κ.4412/2016, υπςξ αοηή πνμζηέζεθε με ημ άνζνμ 43 παν. 7, πεν. α, 

οπμπενίπηςζε αδ‟ ημο κ. 4605/2019. 
85 Οπεηηθά με ηεκ θαηάνγεζε ηεξ οπμπνέςζεξ οπμβμιήξ πνςημηφπςκ ή επηθονςμέκςκ ακηηγνάθςκ 

εγγνάθςκ ζε δηαγςκηζμμφξ δεμμζίςκ ζομβάζεςκ δηεοθνηκίδμκηαη ηα ελήξ: 

 1. Απιά ακηίγναθα δεμμζίςκ εγγνάθςκ: 

 Γίκμκηαη οπμπνεςηηθά απμδεθηά εοθνηκή θςημακηίγναθα ηςκ πνςημηφπςκ ή ηςκ αθνηβχκ ακηηγνάθςκ 

ηςκ δεμμζίςκ εγγνάθςκ, πμο έπμοκ εθδμζεί απυ ηηξ οπενεζίεξ θαη ημοξ θμνείξ ηεξ πενίπηςζεξ α' ηεξ παν. 2 ημο 

άνζνμο 1 ημο κυμμο 4250/2014. Οεμεηςηέμκ υηη ε παναπάκς νφζμηζε δεκ θαηαιαμβάκεη ηα ζομβμιαημγναθηθά 

έγγναθα (ι.π. πιενελμφζηα, έκμνθεξ βεβαηχζεηξ θ.μ.θ.), γηα ηα μπμία ζοκεπίδεη κα οθίζηαηαη ε οπμπνέςζε 

οπμβμιήξ θεθονςμέκςκ ακηηγνάθςκ. 

 2. Απιά ακηίγναθα αιιμδαπχκ δεμμζίςκ εγγνάθςκ: 

 Γπίζεξ, γίκμκηαη απμδεθηά εοθνηκή θςημακηίγναθα απυ ακηίγναθα εγγνάθςκ πμο έπμοκ εθδμζεί απυ 

αιιμδαπέξ ανπέξ, οπυ ηεκ πνμτπυζεζε υηη αοηά είκαη κμμίμςξ επηθονςμέκα απυ ηεκ ανμυδηα ανπή ηεξ πχναξ 

αοηήξ, θαη έπμοκ επηθονςζεί απυ δηθεγυνμ, ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζημ άνζνμ 36 παν. 2 β) ημο Ηχδηθα 

Δηθεγυνςκ (Κ4194/2013). Οεμεηχκεηαη υηη δεκ ζίγμκηαη θαη ελαθμιμοζμφκ κα ηζπφμοκ, μη απαηηήζεηξ οπμβμιήξ 

δεμμζίςκ εγγνάθςκ με ζογθεθνημέκε επηζεμείςζε (APOSTILLE), μη μπμίεξ απμννέμοκ απυ δηεζκείξ ζομβάζεηξ 

ηεξ πχναξ (Οφμβαζε ηεξ άγεξ) ή άιιεξ δηαθναηηθέξ ζομθςκίεξ (βι. θαη ζεμείμ 6.2.)  

 3. Απιά ακηίγναθα ηδηςηηθχκ εγγνάθςκ:  

 Γίκμκηαη οπμπνεςηηθά απμδεθηά εοθνηκή θςημακηίγναθα απυ ακηίγναθα ηδηςηηθχκ εγγνάθςκ ηα μπμία 

έπμοκ επηθονςζεί απυ δηθεγυνμ, ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζημ άνζνμ 36 παν. 2 β) ημο Ηχδηθα Δηθεγυνςκ (Κ 

4194/2013), θαζχξ θαη εοθνηκή θςημακηίγναθα απυ ηα πνςηυηοπα υζςκ ηδηςηηθχκ εγγνάθςκ θένμοκ ζεχνεζε 

απυ οπενεζίεξ θαη θμνείξ ηεξ πενίπηςζεξ α' ηεξ παν. 2 ημο άνζνμο 1 ημο κυμμο 4250/2014.  

 4. Ννςηυηοπα έγγναθα θαη επηθονςμέκα ακηίγναθα  

 Γίκμκηαη οπμπνεςηηθά απμδεθηά θαη πνςηυηοπα ή κμμίμςξ επηθονςμέκα ακηίγναθα ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ 

εγγνάθςκ, εθυζμκ οπμβιεζμφκ απυ ημοξ δηαγςκηδυμεκμοξ.   
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μπμίμ πνμθφπηεη υηη πιενμφκηαη αοηέξ μη πνμτπμζέζεηξ, πμο κα έπεη εθδμζεί έςξ ηνεηξ (3) μήκεξ πνηκ 

απυ ηεκ οπμβιή ημο86. 

Ε οπμπνέςζε πνμζθυμηζεξ ημο ςξ άκς απμζπάζμαημξ αθμνά θαη ζηα μέιε ημο δημηθεηηθμφ, 

δηεοζοκηηθμφ ή επμπηηθμφ μνγάκμο ημο εκ ιυγς μηθμκμμηθμφ θμνέα ή ζηα πνυζςπα πμο έπμοκ ελμοζία 

εθπνμζχπεζεξ, ιήρεξ απμθάζεςκ ή ειέγπμο ζε αοηυ θαηά ηα εηδηθυηενα ακαθενυμεκα ζηεκ ςξ άκς 

πανάγναθμ 2.2.3.1, 

β) γηα ηηξ παναγνάθμοξ 2.2.3.287 θαη 2.2.3.488 πενίπηςζε β΄ πηζημπμηεηηθυ πμο εθδίδεηαη απυ ηεκ 

ανμυδηα ανπή ημο μηθείμο θνάημοξ - μέιμοξ ή πχναξ, πμο κα είκαη εκ ηζπφ θαηά ημ πνυκμ οπμβμιήξ ημο, 

άιιςξ, ζηεκ πενίπηςζε πμο δεκ ακαθένεηαη ζε αοηυ πνυκμξ ηζπφμξ, πμο κα έπεη εθδμζεί έςξ ηνεηξ (3) 

μήκεξ πνηκ απυ ηεκ οπμβμιή ημο89  

Γηδηθά γηα ηηξ πενηπηχζεηξ ηεξ παναγνάθμο 2.2.3.2α., πένακ ημο ςξ άκς πηζημπμηεηηθμφ, οπμβάιιεηαη 

οπεφζοκε δήιςζε ημο πνμζθένμκημξ υηη δεκ έπεη εθδμζεί δηθαζηηθή ή δημηθεηηθή απυθαζε με ηειεζίδηθε 

θαη δεζμεοηηθή ηζπφ γηα ηεκ αζέηεζε ηςκ οπμπνεχζεχκ ημο υζμκ αθμνά ζηεκ θαηαβμιή θυνςκ ή 

εηζθμνχκ θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ. 

Γηα ημοξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ πμο είκαη εγθαηεζηεμέκμη ζηεκ Γιιάδα, ηα πηζημπμηεηηθά υηη δεκ ηειμφκ 

οπυ πηχπεοζε, πηςπεοηηθυ ζομβηβαζμυ ή οπυ ακαγθαζηηθή δηαπείνηζε ή υηη δεκ έπμοκ οπαπζεί ζε 

δηαδηθαζία ελογίακζεξ, εθδίδμκηαη απυ ημ ανμυδημ Ννςημδηθείμ ηεξ έδναξ ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα. Πμ 

πηζημπμηεηηθυ υηη ημ κμμηθυ πνυζςπμ δεκ έπεη ηεζεί οπυ εθθαζάνηζε με δηθαζηηθή απυθαζε εθδίδεηαη 

απυ ημ μηθείμ Ννςημδηθείμ ηεξ έδναξ ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα, ημ δε πηζημπμηεηηθυ υηη δεκ έπεη ηεζεί 

οπυ εθθαζάνηζε με απυθαζε ηςκ εηαίνςκ εθδίδεηαη απυ ημ Γ.Γ.Ι.Ε., ζφμθςκα με ηηξ θείμεκεξ 

δηαηάλεηξ, ςξ θάζε θμνά ηζπφμοκ. Πα θοζηθά πνυζςπα (αημμηθέξ επηπεηνήζεηξ) δεκ πνμζθμμίδμοκ 

πηζημπμηεηηθυ πενί με ζέζεςξ ζε εθθαζάνηζε.  

Ε με ακαζημιή ηςκ επηπεηνεμαηηθχκ δναζηενημηήηςκ ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα, γηα ημοξ εγθαηεζηεμέκμοξ 

ζηεκ Γιιάδα μηθμκμμηθμφξ θμνείξ απμδεηθκφεηαη μέζς ηεξ ειεθηνμκηθήξ πιαηθυνμαξ ηεξ Ακελάνηεηεξ 

Ανπήξ Δεμμζίςκ Γζυδςκ90. 

γ) Γηα ηηξ πενηπηχζεηξ ημο άνζνμο 2.2.3.2γ ηεξ πανμφζαξ, πηζημπμηεηηθυ απυ ηε Δηεφζοκζε 

Ννμγναμμαηηζμμφ θαη Οοκημκηζμμφ ηεξ Γπηζεχνεζεξ Γνγαζηαθχκ Οπέζεςκ, πμο κα έπεη εθδμζεί έςξ 

ηνεηξ (3) μήκεξ πνηκ απυ ηεκ οπμβμιή ημο91 απυ ημ μπμίμ κα πνμθφπημοκ μη πνάλεηξ επηβμιήξ 

πνμζηίμμο πμο έπμοκ εθδμζεί ζε βάνμξ ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα ζε πνμκηθυ δηάζηεμα δφμ (2) εηχκ πνηκ 

                                                 
86  Ννβι. παν. 12 άνζνμο 80 ημο κ.4412/2016, υπςξ αοηή  πνμζηέζεθε με ημ άνζνμ 43 παν. 7 πεν. α, 

οπμπενίπηςζε αδ‟ ημο κ. 4605/2019. 
87 Θαμβακμμέκμο οπυρε ημο ζφκημμμο, ζε πμιιέξ πενηπηχζεηξ, πνυκμο ηζπφμξ ηςκ πηζημπμηεηηθχκ 

θμνμιμγηθήξ θαη αζθαιηζηηθήξ εκεμενυηεηαξ πμο εθδίδμκηαη απυ ημοξ εμεδαπμφξ θμνείξ, μη μηθμκμμηθμί θμνείξ 

μενημκμφκ κα απμθημφκ εγθαίνςξ πηζημπμηεηηθά, ηα μπμία κα θαιφπημοκ θαη ημκ πνυκμ οπμβμιήξ ηεξ πνμζθμνάξ, 

ζφμθςκα με ηα εηδηθυηενα μνηδυμεκα ζημ άνζνμ 104 ημο κ. 4412/2016, πνμθεημέκμο κα ηα οπμβάιμοκ, εθυζμκ 

ακαδεηπζμφκ πνμζςνηκμί ακάδμπμη. Πα εκ ιυγς πηζημπμηεηηθά οπμβάιιμκηαη μαδί με ηα οπυιμηπα απμδεηθηηθά μέζα 

ημο άνζνμο 22 απυ ημκ πνμζςνηκυ ακάδμπμ, μέζς ημο οπμζοζηήμαημξ, ζημκ θάθειμ «δηθαημιμγεηηθά πνμζςνηκμφ 

ακαδυπμο». 
88 Γθυζμκ ε ακαζέημοζα ανπή ηεκ επηιέλεη ςξ ιυγμ απμθιεηζμμφ. 
89  Ννβι. παν. 12 άνζνμο 80 ημο κ.4412/2016, υπςξ αοηή πνμζηέζεθε με ημ άνζνμ 43 παν. 7 πεν. α 

οπμπενίπηςζε αδ‟ ημο κ. 4605/2019. 
90 Ιε εθηφπςζε ηεξ θανηέιαξ “Οημηπεία Ιεηνχμο/ Γπηπείνεζεξ”, υπςξ αοηά εμθακίδμκηαη ζημ taxisnet. 
91      Ννβι. πανάγναθμ 12 άνζνμο 80 ημο κ.4412/2016, υπςξ αοηή πνμζηέζεθε με ημ άνζνμ 43 παν. 7, πεν. α, οπμπενίπηςζε 

αδ‟ ημο κ. 4605/2019. 
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απυ ηεκ εμενμμεκία ιήλεξ ηεξ πνμζεζμίαξ οπμβμιήξ πνμζθμνάξ.  Ιέπνη κα θαηαζηεί εθηθηή ε έθδμζε 

ημο ακςηένς πηζημπμηεηηθμφ, αοηυ ακηηθαζίζηαηαη απυ οπεφζοκε δήιςζε ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα, πςνίξ 

κα απαηηείηαη επίζεμε δήιςζε ημο ΟΓΝΓ ζπεηηθά με ηεκ έθδμζε ημο πηζημπμηεηηθμφ92 

Ακ ημ θνάημξ-μέιμξ ή ε εκ ιυγς πχνα δεκ εθδίδεη ηέημημο είδμοξ έγγναθα ή πηζημπμηεηηθά ή υπμο ημ 

έγγναθα ή ηα πηζημπμηεηηθά αοηά δεκ θαιφπημοκ υιεξ ηηξ πενηπηχζεηξ πμο ακαθένμκηαη ζηηξ 

παναγνάθμοξ 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεν. α‟ θαη β‟, θαζχξ θαη ζηεκ πεν. β΄ ηεξ παναγνάθμο 2.2.3.4, ηα 

έγγναθα ή ηα πηζημπμηεηηθά μπμνεί κα ακηηθαζίζηακηαη απυ έκμνθε βεβαίςζε ή, ζηα θνάηε - μέιε ή ζηηξ 

πχνεξ όπμο δεκ πνμβιέπεηαη έκμνθε βεβαίςζε, από οπεύζοκε δήιςζε ημο εκδηαθενμμέκμο εκχπημκ 

ανμυδηαξ δηθαζηηθήξ ή δημηθεηηθήξ ανπήξ, ζομβμιαημγνάθμο ή ανμυδημο επαγγειμαηηθμφ ή εμπμνηθμφ 

μνγακηζμμφ ημο θνάημοξ - μέιμοξ ή ηεξ πχναξ θαηαγςγήξ ή ηεξ πχναξ υπμο είκαη εγθαηεζηεμέκμξ μ 

μηθμκμμηθυξ θμνέαξ. 

Μη ανμυδηεξ δεμυζηεξ ανπέξ πανέπμοκ, υπμο θνίκεηαη ακαγθαίμ, επίζεμε δήιςζε ζηεκ μπμία ακαθένεηαη 

υηη δεκ εθδίδμκηαη ηα έγγναθα ή ηα πηζημπμηεηηθά ηεξ πανμφζαξ παναγνάθμο ή υηη ηα έγγναθα αοηά δεκ 

θαιφπημοκ υιεξ ηηξ πενηπηχζεηξ πμο ακαθένμκηαη ζηηξ παναγνάθμοξ 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεν. α‟ θαη β‟, 

θαζχξ θαη ζηεκ πεν. β΄ ηεξ παναγνάθμο 2.2.3.4. Μη επίζεμεξ δειχζεηξ θαζίζηακηαη δηαζέζημεξ μέζς 

ημο επηγναμμηθμφ απμζεηενίμο πηζημπμηεηηθχκ (e-Certis) ημο άνζνμο 81 ημο κ. 4412/2016. 

δ) Γηα ηηξ ιμηπέξ πενηπηχζεηξ ηεξ παναγνάθμο 2.2.3.4, οπεφζοκε δήιςζε ημο πνμζθένμκημξ 

μηθμκμμηθμφ θμνέα υηη δεκ ζοκηνέπμοκ ζημ πνυζςπυ ημο μη μνηδυμεκμη ζηεκ πανάγναθμ ιυγμη 

απμθιεηζμμφ. 

ε) γηα ηεκ πανάγναθμ 2.2.3.9. οπεφζοκε δήιςζε ημο πνμζθένμκημξ μηθμκμμηθμφ θμνέα υηη δεκ έπεη 

εθδμζεί ζε βάνμξ ημο απυθαζε απμθιεηζμμφ, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 74 ημο κ. 4412/2016. 

B. 2. Γηα ηεκ απυδεηλε ηεξ απαίηεζεξ ημο άνζνμο 2.2.4. (απυδεηλε θαηαιιειυηεηαξ γηα ηεκ άζθεζε 

επαγγειμαηηθήξ δναζηενηυηεηαξ) πνμζθμμίδμοκ πηζημπμηεηηθυ/βεβαίςζε ημο μηθείμο επαγγειμαηηθμφ ή 

εμπμνηθμφ μεηνχμο ημο θνάημοξ εγθαηάζηαζεξ. Μη μηθμκμμηθμί θμνείξ πμο είκαη εγθαηεζηεμέκμη ζε 

θνάημξ μέιμξ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ πνμζθμμίδμοκ πηζημπμηεηηθυ/βεβαίςζε ημο ακηίζημηπμο 

επαγγειμαηηθμφ ή εμπμνηθμφ μεηνχμο ημο Νανανηήμαημξ XI ημο Ννμζανηήμαημξ Α΄ ημο κ. 4412/2016, 

με ημ μπμίμ πηζημπμηείηαη αθεκυξ ε εγγναθή ημοξ ζε αοηυ θαη αθεηένμο ημ εηδηθυ επάγγειμά ημοξ. Οηεκ 

πενίπηςζε πμο πχνα δεκ ηενεί ηέημημ μεηνχμ, ημ έγγναθμ ή ημ πηζημπμηεηηθυ μπμνεί κα ακηηθαζίζηαηαη 

απυ έκμνθε βεβαίςζε ή, ζηα θνάηε - μέιε ή ζηηξ πχνεξ υπμο δεκ πνμβιέπεηαη έκμνθε βεβαίςζε, απυ 

οπεφζοκε δήιςζε ημο εκδηαθενμμέκμο εκχπημκ ανμυδηαξ δηθαζηηθήξ ή δημηθεηηθήξ ανπήξ, 

ζομβμιαημγνάθμο ή ανμυδημο επαγγειμαηηθμφ ή εμπμνηθμφ μνγακηζμμφ ηεξ πχναξ θαηαγςγήξ ή ηεξ 

πχναξ υπμο είκαη εγθαηεζηεμέκμξ μ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ υηη δεκ ηενείηαη ηέημημ μεηνχμ θαη υηη αζθεί ηε 

δναζηενηυηεηα πμο απαηηείηαη γηα ηεκ εθηέιεζε ημο ακηηθεημέκμο ηεξ οπυ ακάζεζε ζφμβαζεξ.93 

Μη  εγθαηεζηεμέκμη ζηεκ Γιιάδα μηθμκμμηθμί θμνείξ πνμζθμμίδμοκ βεβαίςζε εγγναθήξ ζημ Βημηεπκηθυ ή 

Γμπμνηθυ ή Βημμεπακηθυ Γπημειεηήνημ ή ζημ Ιεηνχμ Ηαηαζθεοαζηχκ Αμοκηηθμφ Ριηθμφ 

                                                 
92  Ννβ. άνζνμ 376 παν. 17 ημο κ. 4412/2016, υπςξ πνμζηέζεθε με ημ άνζνμ 43 παν. 46 πεν. α‟ ημο κ. 

4605/2019.  
93 Ννβι. Νανάνηεμα XI Ννμζανηήμαημξ Α κ. 4412/2016. Γπηζεμαίκεηαη υηη ε Α.Α. απαηηεί ζηεκ εθάζημηε 

δηαθήνολε, θαηά πενίπηςζε, γηα ημοξ εγθαηεζηεμέκμοξ ζηεκ Γιιάδα μηθμκμμηθμφξ θμνείξ βεβαίςζε εγγναθήξ ζε 

έκα απυ ηα ζπεηηθά Γπημειεηήνηα/ Ιεηνχα, θαηά πενίπηςζε . 
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Γηα ηεκ απυδεηλε άζθεζεξ γεςνγηθμφ ή θηεκμηνμθηθμφ επαγγέιμαημξ, μη ακαζέημοζεξ ανπέξ απαηημφκ 

ζπεηηθή βεβαίςζε άζθεζεξ επαγγέιμαημξ, απυ ανμυδηα δημηθεηηθή ανπή ή ανπή Μνγακηζμμφ Πμπηθήξ 

Αοημδημίθεζεξ. 

Γπηζεμαίκεηαη όηη, ηα δηθαημιμγεηηθά πμο αθμνμύκ ζηεκ απόδεηλε ηεξ απαίηεζεξ ημο άνζνμο 2.2.4 

(απόδεηλε θαηαιιειόηεηαξ γηα ηεκ άζθεζε επαγγειμαηηθήξ δναζηενηόηεηαξ) γίκμκηαη απμδεθηά, 

εθόζμκ έπμοκ εθδμζεί έςξ ηνηάκηα (30) ενγάζημεξ εμένεξ πνηκ από ηεκ οπμβμιή ημοξ,94 εθηόξ ακ, 

ζύμθςκα με ηηξ εηδηθόηενεξ δηαηάλεηξ αοηώκ, θένμοκ ζογθεθνημέκμ πνόκμ ηζπύμξ. 

Β.3.  

Β.4. Γηα ηεκ απυδεηλε ηεξ ηεπκηθήξ ηθακυηεηαξ ηεξ παναγνάθμο 2.2.6 μη μηθμκμμηθμί θμνείξ μθείιμοκ 

κα πνμζθμμίζμοκ: 

1) Ρπεφζοκε δήιςζε ρεθηαθά οπμγεγναμμέκε υηη υζμ αθμνά ημκ ελμπιηζμυ ζα ζεμαίκεηαη εοθνηκχξ, 

μυκημα θαη ζε μναηή ζέζε απυ ημ επίπεδμ ημο εδάθμοξ ημοιάπηζημκ με ηα αθυιμοζα: 

• Όκμμα θαη δηεφζοκζε ημο θαηαζθεοαζηή ή ημο ελμοζημδμηεμέκμο ακηηπνμζχπμο ή ημο εηζαγςγέα 

ή ημο δηακμμέα. 

• Οημηπεία ακαγκχνηζεξ ελμπιηζμμφ (π.π. θςδηθυξ ανηζμυξ) θαη έημξ θαηαζθεοήξ. 

• Πμκ ανηζμυ θαη ηε πνμκμιμγία ημο εθανμμδυμεκμο εονςπασθμφ πνμηφπμο ή ημκ ηζμδφκαμςκ ημο. 

• Γιάπηζηε θαη μέγηζηε ειηθία ηςκ παηδηχκ.  

• Ιέγηζημξ ανηζμυξ πνεζηχκ. 

 

2) Γγπεηνίδημ μδεγηχκ πενημδηθήξ ζοκηήνεζεξ ημο ελμπιηζμμφ, ζηηξ μπμίεξ ζα πενηέπμκηαη πιενμθμνίεξ 

γηα θάζε ελμπιηζμυ απυ ημκ θαηαζθεοαζηή/πνμμεζεοηή υζμ αθμνά:  

• ημοξ απαηημφμεκμοξ μπηηθμφξ θαη ιεηημονγηθμφξ ειέγπμοξ ημο ελμπιηζμμφ θαη ηςκ επημένμοξ 

ελανηεμάηςκ ημο, 

• ημοξ απαηημφμεκμοξ ειέγπμοξ ηςκ ζεμειηχζεςκ θαη ηςκ δαπέδςκ ζηήνηλεξ ημο 

• ηε ζοπκυηεηα δηεκένγεηαξ ηςκ ειέγπςκ θαζχξ θαη εγπεηνίδημ μδεγηχκ με ηηξ θαηαζθεοαζηηθέξ 

ιεπημμένεηεξ πμο ακαθένμκηαη ζηεκ ζοκανμμιυγεζε θαη ημπμζέηεζή ημοξ. 

3) Ρπεφζοκε δήιςζε ρεθηαθά οπμγεγναμμέκε υηη ζα δηαζθαιίζεη ηεκ φπανλε θαη πανμπή ακηαιιαθηηθχκ 

γηα μία πεκηαεηία μεηά ηεκ μνηζηηθή παναιαβή ημο ελμπιηζμμφ.  

4) Ρπεφζοκε δήιςζε ρεθηαθά οπμγεγναμμέκε υηη δηαζέημοκ ζηεκ Γιιάδα θαη ζα εγθαηαζηήζμοκ ζηεκ 

πενίπηςζε ακάδεηλήξ ημοξ ςξ ακαδυπςκ, άνηημ ζοκενγείμ θαη εηδηθεομέκμ πνμζςπηθυ γηα ηεκ πανμπή 

ηςκ απαηημφμεκςκ οπενεζηχκ ζοκηήνεζεξ ημο οιηθμφ. 

5) Ρπεφζοκε δήιςζε ρεθηαθά οπμγεγναμμέκε υηη ε εγθαηάζηαζε ημο ελμπιηζμμφ κα γίκεη απυ 

ελεηδηθεομέκα άημμα γηα ηεκ ημπμζέηεζε ηςκ μνγάκςκ παηδηθχκ πανχκ. 

 

Β.5. Γηα ηεκ απυδεηλε ηεξ ζομμυνθςζήξ ημοξ με ηα πνυηοπα δηαζθάιηζεξ πμηυηεηαξ θαη ηςκ πνμηφπςκ 

πενηβαιιμκηηθήξ δηαπείνηζεξ ηεξ παναγνάθμο 2.2.7, μη μηθμκμμηθμί θμνείξ μθείιμοκ κα πνμζθμμίζμοκ 

                                                 
94  Ννβι. πανάγναθμ 12 άνζνμο 80 ημο κ.4412/2016, υπςξ αοηή πνμζηέζεθε με ημ άνζνμ 43 παν. 7 α 

ζεμείμ αδ‟ ημο κ. 4605/2019. 
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υια ηα απαναίηεηα πηζημπμηεηηθά, πμο ακαθένμκηαη ζηεκ, με ανηζμυ 9/2017, Ιειέηε ηεξ Δηεφζοκζεξ 

Πεπκηθχκ Ρπενεζηχκ95. 

Γηδηθόηενα, πνμζθμμίδμοκ:  

1) Ννυηοπμ ΓΛΟΣ ΓΝ 1176 θαη κα θένμοκ βεβαίςζε ειέγπμο – πηζημπμηεηηθυ ζομμυνθςζεξ με ημ 

ακηίζημηπμ πνυηοπμ απυ δηαπηζηεομέκμ θμνέα (επί πμηκή απμθιεηζμμύ), γηα ηα υνγακα, ηηξ θαηαζθεοέξ 

θαη ηα οιηθά πμο, ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ημο άνζνμο 3 ημο θεθαιαίμο „‟ΠΓΚΖΗΓΟ 

ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ‟‟ ηεξ, με ανηζμυ 9/2017, μειέηεξ ηεξ Δηεφζοκζεξ Πεπκηθχκ Ρπενεζηχκ.  

2) Γπίζεξ, μ πνμμεζεοηήξ μθείιεη κα πνμζθμμίζεη πηζημπμίεζε ISO 9001 θαη πηζημπμίεζε 

θαηαζθεοαζηή  ISO 14001 πμο ζα θιεζεί κα πνμζθμμίζεη θαηά ημκ δηαγςκηζμυ.   

 

Γπηηνέπεηαη ε ζομμυνθςζε πνμξ άιια πνυηοπα ή πνμδηαγναθέξ αζθαιείαξ πένακ ηςκ ακαθενυμεκςκ 

ζηεκ πανμφζα, οπυ ημκ υνμ υηη αοηά ζα είκαη ημοιάπηζημκ ηζμδφκαμα πνμξ ηα ακαθενυμεκα. Ε 

ηζμδοκαμία  αοηή ζα ηεθμαίνεηαη απυ ακαιοηηθή ηεπκηθή έθζεζε, ε μπμία πνέπεη κα βνίζθεηαη ζηε 

δηάζεζε ηςκ ανμμδίςκ ακαγκςνηζμέκςκ θμνέςκ ειέγπμο. Ε ηήνεζε ηςκ απαηηήζεςκ ηςκ 

πνμακαθενυμεκςκ  πνμηφπςκ ή πνμδηαγναθχκ αζθαιείαξ πηζημπμηείηαη απυ ακαγκςνηζμέκμοξ θμνείξ, 

μέζς δηεκένγεηαξ πενημδηθχκ, ακά δηεηία, ειέγπςκ θαη ηεκ έθδμζε ακηίζημηπςκ πηζημπμηεηηθχκ ειέγπμο. 

Μ πνμμεζεοηήξ  οπμπνεμφηαη κα πνμζθμμίζεη επί πμηκή απμθιεηζμμφ θαη πνηκ ηεκ απμδμπή ηεξ 

πνμζθμνάξ ημ εκ ιυγς πηζημπμηεηηθυ ζομμυνθςζεξ απυ  ακαγκςνηζμέκμ θμνέα πηζημπμίεζεξ. 

 

Β.6. Γηα ηεκ απυδεηλε ηεξ κυμημεξ εθπνμζχπεζεξ, ζηηξ πενηπηχζεηξ πμο μ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ είκαη 

κμμηθυ πνυζςπμ θαη οπμπνεμφηαη, θαηά ηεκ θείμεκε κμμμζεζία, κα δειχκεη ηεκ εθπνμζχπεζε θαη ηηξ 

μεηαβμιέξ ηεξ ζε ανμυδηα ανπή (ππ ΓΓΙΕ), πνμζθμμίδεη ζπεηηθυ πηζημπμηεηηθυ ηζπφμοζαξ 

εθπνμζχπεζεξ, ημ μπμίμ πνέπεη κα έπεη εθδμζεί έςξ ηνηάκηα (30) ενγάζημεξ εμένεξ πνηκ απυ ηεκ 

οπμβμιή ημο 96.  Οηηξ ιμηπέξ πενηπηχζεηξ ηα θαηά πενίπηςζε κμμημμπμηεηηθά έγγναθα ζφζηαζεξ θαη 

κυμημεξ εθπνμζχπεζεξ (υπςξ θαηαζηαηηθά, πηζημπμηεηηθά μεηαβμιχκ, ακηίζημηπα ΦΓΗ, ζογθνυηεζε 

Δ.Ο. ζε ζχμα, ζε πενίπηςζε Α.Γ., θιπ., ακάιμγα με ηε κμμηθή μμνθή ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα), 

ζοκμδεουμεκα απυ οπεφζοκε δήιςζε ημο κυμημμο εθπνμζχπμο υηη ελαθμιμοζμφκ κα ηζπφμοκ θαηά ηεκ 

οπμβμιή ημοξ. 

Γηα ηεκ απυδεηλε ηεξ κυμημεξ ζφζηαζεξ θαη ηςκ μεηαβμιχκ ημο κμμηθμφ πνμζχπμο, εθυζμκ αοηή 

πνμθφπηεη απυ πηζημπμηεηηθυ ανμυδηαξ ανπήξ (ππ γεκηθυ πηζημπμηεηηθυ ημο ΓΓΙΕ), ανθεί ε οπμβμιή 

αοημφ, εθυζμκ έπεη εθδμζεί έςξ ηνεηξ (3) μήκεξ πνηκ απυ ηεκ οπμβμιή ημο. Οηηξ ιμηπέξ πενηπηχζεηξ ηα 

θαηά πενίπηςζε κμμημμπμηεηηθά έγγναθα κυμημεξ ζφζηαζεξ θαη μεηαβμιχκ (υπςξ θαηαζηαηηθά, 

πηζημπμηεηηθά μεηαβμιχκ, ακηίζημηπα ΦΓΗ, θιπ., ακάιμγα με ηε κμμηθή μμνθή ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα), 

ζοκμδεουμεκα απυ οπεφζοκε δήιςζε ημο κυμημμο εθπνμζχπμο υηη ελαθμιμοζμφκ κα ηζπφμοκ θαηά ηεκ 

οπμβμιή ημοξ. 

                                                 
95 Γθυζμκ ε Α.Α. έπεη απαηηήζεη ηε ζομμυνθςζε ηςκ μηθμκμμηθχκ θμνέςκ με πνυηοπα δηαζθάιηζεξ 

πμηυηεηαξ ή/θαη πνυηοπα πενηβαιιμκηηθήξ δηαπείνηζεξ ηεξ παναγνάθμο 2.2.7, ηυηε μυκμ ζομπιενχκεηαη ε 

πανμφζα πανάγναθμξ, ζφμθςκα με ηα πνμβιεπυμεκα ζημ άνζνμ 82 κ. 4412/2016, άιιςξ δηαγνάθεηαη. 
96  Ννβι. πανάγναθμ 12 άνζνμο 80 ημο κ.4412/2016, υπςξ αοηή πνμζηέζεθε με ημ άνζνμ 43 παν. 7, πεν. α, 

οπμπενίπηςζε αδ‟ ημο κ. 4605/2019.  
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Μη αιιμδαπμί μηθμκμμηθμί θμνείξ πνμζθμμίδμοκ ηα πνμβιεπυμεκα, θαηά ηε κμμμζεζία ηεξ πχναξ 

εγθαηάζηαζεξ, απμδεηθηηθά έγγναθα, θαη εθυζμκ δεκ πνμβιέπμκηαη, οπεφζοκε δήιςζε  ημο κυμημμο 

εθπνμζχπμο, απυ ηεκ μπμία απμδεηθκφμκηαη ηα ακςηένς ςξ πνμξ ηε κυμημε ζφζηαζε, μεηαβμιέξ θαη 

εθπνμζχπεζε ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα. 

Μη ςξ άκς οπεφζοκεξ δειχζεηξ γίκμκηαη απμδεθηέξ, εθυζμκ έπμοκ ζοκηαπζεί μεηά ηεκ θμηκμπμίεζε ηεξ 

πνυζθιεζεξ γηα ηεκ οπμβμιή ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ. 

Απυ ηα ακςηένς έγγναθα πνέπεη κα πνμθφπημοκ ε κυμημε ζφζηαζε  ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα, υιεξ μη 

ζπεηηθέξ ηνμπμπμηήζεηξ ηςκ θαηαζηαηηθχκ, ημ/ηα πνυζςπμ/α πμο δεζμεφεη/μοκ κυμημα ηεκ εηαηνία 

θαηά ηεκ εμενμμεκία δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ (κυμημμξ εθπνυζςπμξ, δηθαίςμα οπμγναθήξ θιπ.), 

ηοπυκ ηνίημη, ζημοξ μπμίμοξ έπεη πμνεγεζεί ελμοζία εθπνμζχπεζεξ, θαζχξ θαη ε ζεηεία ημο/ηςκ ή/θαη 

ηςκ μειχκ ημο μνγάκμο δημίθεζεξ/ κυμημμο εθπνμζχπμο. 

Β.7. Μη μηθμκμμηθμί θμνείξ πμο είκαη εγγεγναμμέκμη ζε επίζεμμοξ θαηαιυγμοξ97 πμο πνμβιέπμκηαη απυ 

ηηξ εθάζημηε ηζπφμοζεξ εζκηθέξ δηαηάλεηξ ή δηαζέημοκ πηζημπμίεζε απυ μνγακηζμμφξ πηζημπμίεζεξ πμο 

ζομμμνθχκμκηαη με ηα εονςπασθά πνυηοπα πηζημπμίεζεξ, θαηά ηεκ έκκμηα ημο Νανανηήμαημξ VII ημο 

Ννμζανηήμαημξ Α΄ ημο κ. 4412/2016, μπμνμφκ κα πνμζθμμίδμοκ ζηηξ ακαζέημοζεξ ανπέξ 

πηζημπμηεηηθυ εγγναθήξ εθδηδυμεκμ απυ ηεκ ανμυδηα ανπή ή ημ πηζημπμηεηηθυ πμο εθδίδεηαη απυ ημκ 

ανμυδημ μνγακηζμυ πηζημπμίεζεξ.  

Οηα πηζημπμηεηηθά αοηά ακαθένμκηαη ηα δηθαημιμγεηηθά βάζεη ηςκ μπμίςκ έγηκε ε εγγναθή ηςκ εκ ιυγς 

μηθμκμμηθχκ θμνέςκ ζημκ επίζεμμ θαηάιμγμ ή ε πηζημπμίεζε θαη ε θαηάηαλε ζημκ εκ ιυγς θαηάιμγμ.  

Ε πηζημπμημφμεκε εγγναθή ζημοξ επίζεμμοξ θαηαιυγμοξ απυ ημοξ ανμυδημοξ μνγακηζμμφξ ή ημ 

πηζημπμηεηηθυ, πμο εθδίδεηαη απυ ημκ μνγακηζμυ πηζημπμίεζεξ, ζοκηζηά ηεθμήνημ θαηαιιειυηεηαξ υζμκ 

αθμνά ηηξ απαηηήζεηξ πμημηηθήξ επηιμγήξ, ηηξ μπμίεξ θαιφπηεη μ επίζεμμξ θαηάιμγμξ ή ημ 

πηζημπμηεηηθυ.  

Μη μηθμκμμηθμί θμνείξ πμο είκαη εγγεγναμμέκμη ζε επίζεμμοξ θαηαιυγμοξ απαιιάζζμκηαη απυ ηεκ 

οπμπνέςζε οπμβμιήξ ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ πμο ακαθένμκηαη ζημ πηζημπμηεηηθυ εγγναθήξ ημοξ.  

Β.8. Μη εκχζεηξ μηθμκμμηθχκ θμνέςκ πμο οπμβάιιμοκ θμηκή πνμζθμνά, οπμβάιιμοκ ηα παναπάκς, 

θαηά πενίπηςζε δηθαημιμγεηηθά, γηα θάζε μηθμκμμηθυ θμνέα πμο ζομμεηέπεη ζηεκ έκςζε, ζφμθςκα με ηα 

εηδηθυηενα πνμβιεπυμεκα ζημ άνζνμ 19 παν. 2 ημο κ. 4412/2016. 

Β.9. Οηεκ πενίπηςζε πμο μηθμκμμηθυξ θμνέαξ επηζομεί κα ζηενηπζεί ζηηξ ηθακυηεηεξ άιιςκ θμνέςκ, 

ζφμθςκα με ηεκ πανάγναθμ 2.2.8 γηα ηεκ απυδεηλε υηη ζα έπεη ζηε δηάζεζή ημο ημοξ ακαγθαίμοξ 

πυνμοξ, πνμζθμμίδεη, ηδίςξ, ζπεηηθή έγγναθε δέζμεοζε ηςκ θμνέςκ αοηχκ γηα ημκ ζθμπυ αοηυ.98 

 

                                                 
97 Ννβι άνζνμ 83 κ. 4412/2016.  
98 Ννβι. άνζνμ 78 παν. 1/ 80 παν. 1 κ. 4412/2016. Ε ςξ άκς δέζμεοζε ζα μπμνμφζε κα πνμθφπηεη απυ 

ηδηςηηθυ ζομθςκεηηθυ μεηαλφ πνμζθένμκημξ θαη ηνίημο, ζηηξ ηθακυηεηεξ ημο μπμίμο ζηενίδεηαη, ή απυ 

μπμημδήπμηε άιιμ θαηάιιειμ μέζμ 
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2.3 Κνηηήνηα Ακάζεζεξ   

2.3.1 Κνηηήνημ ακάζεζεξ99  

Ηνηηήνημ ακάζεζεξ  ηεξ Οφμβαζεξ  είκαη ε πιέμκ ζομθένμοζα, απυ μηθμκμμηθήξ άπμρεξ, πνμζθμνά 

απμθιεηζηηθά βάζεη ηεξ ζοκμιηθήξ ηημήξ, αθμφ ειεγπζεί θαη είκαη ζφμθςκε με ηηξ ηεπκηθέξ 

πνμδηαγναθέξ πμο έπμοκ εγθνηζεί.  

Ε θαηαθφνςζε ηεξ πνμμήζεηαξ ζα γίκεη με απυθαζε Μηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ. 

2.4 Καηάνηηζε - Πενηεπόμεκμ Πνμζθμνώκ 

2.4.1 Γεκηθμί όνμη οπμβμιήξ πνμζθμνώκ 

Μη πνμζθμνέξ οπμβάιιμκηαη με βάζε ηηξ απαηηήζεηξ πμο μνίδμκηαη ζημ Νανάνηεμα I ηεξ Δηαθήνολεξ, 

γηα ημ ζφκμιμ ηεξ πνμθενοπζείζαξ πμζυηεηαξ ηεξ πνμμήζεηαξ ακά είδμξ /ημήμα.  

Δεκ επηηνέπμκηαη εκαιιαθηηθέξ πνμζθμνέξ 100. 

Ε έκςζε μηθμκμμηθχκ θμνέςκ οπμβάιιεη θμηκή πνμζθμνά, ε μπμία οπμγνάθεηαη οπμπνεςηηθά 

ειεθηνμκηθά είηε απυ υιμοξ ημοξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ πμο απμηειμφκ ηεκ έκςζε, είηε απυ εθπνυζςπυ 

ημοξ κμμίμςξ ελμοζημδμηεμέκμ. Οηεκ πνμζθμνά, απαναηηήηςξ πνέπεη κα πνμζδημνίδεηαη ε έθηαζε θαη ημ 

είδμξ ηεξ ζομμεημπήξ ημο (ζομπενηιαμβακμμέκεξ ηεξ θαηακμμήξ αμμηβήξ μεηαλφ ημοξ) θάζε μέιμοξ ηεξ 

έκςζεξ, θαζχξ θαη μ εθπνυζςπμξ/ζοκημκηζηήξ αοηήξ101. 

2.4.2 Υνόκμξ θαη Σνόπμξ οπμβμιήξ πνμζθμνώκ  

2.4.2.1. Μη πνμζθμνέξ οπμβάιιμκηαη απυ ημοξ εκδηαθενυμεκμοξ ειεθηνμκηθά, μέζς ηεξ δηαδηθηοαθήξ 

πφιεξ www.promitheus.gov.gr ημο ΓΟΕΔΕΟ, μέπνη ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία θαη χνα πμο μνίδεη ε 

πανμφζα δηαθήνολε, ζηεκ Γιιεκηθή Γιχζζα, ζε ειεθηνμκηθυ θάθειμ, ζφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζημκ 

κ.4412/2016, ηδίςξ άνζνα 36 θαη 37 θαη ηεκ Ρπμονγηθή Απυθαζε ανηζμ. 56902/215 «Σεπκηθέξ 

ιεπημμένεηεξ θαη δηαδηθαζίεξ ιεηημονγίαξ ημο Γζκηθμύ οζηήμαημξ Ηιεθηνμκηθώκ Δεμμζίςκ 

ομβάζεςκ (Γ..Η.ΔΗ..)».102 

Γηα ηε ζομμεημπή ζημ δηαγςκηζμυ μη εκδηαθενυμεκμη μηθμκμμηθμί θμνείξ απαηηείηαη κα δηαζέημοκ 

εγθεθνημέκε πνμεγμέκε ειεθηνμκηθή οπμγναθή ή πνμεγμέκε ειεθηνμκηθή οπμγναθή πμο οπμζηενίδεηαη 

απυ εγθεθνημέκμ πηζημπμηεηηθυ ημ μπμίμ πμνεγήζεθε απυ έκακ εγθεθνημέκμ πάνμπμ οπενεζηχκ 

πηζημπμίεζεξ, μ μπμίμξ πενηιαμβάκεηαη ζημκ θαηάιμγμ εμπίζηεοζεξ πμο πνμβιέπεηαη ζηεκ απυθαζε 

2009/767/ΓΗ θαη ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζημ Ηακμκηζμυ (ΓΓ) 910/2014 θαη ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ Ρ.Α. 

56902/215 “Σεπκηθέξ ιεπημμένεηεξ θαη δηαδηθαζίεξ ιεηημονγίαξ ημο Γζκηθμύ οζηήμαημξ 

Ηιεθηνμκηθώκ Δεμμζίςκ ομβάζεςκ (Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο)» (ΦΓΗ Β 1924/02.06.2017) θαη κα εγγναθμφκ ζημ 

ειεθηνμκηθυ ζφζηεμα (ΓΟΕΔΕΟ- Δηαδηθηοαθή πφιε www.promitheus.gov.gr) αθμιμοζχκηαξ ηεκ 

δηαδηθαζία εγγναθήξ ημο άνζνμο 5 ηεξ ίδηαξ Ρ.Α.  

 

                                                 
99 Ννβι άνζνμ 86 παν. 1 θαη ηοπμπμηεμέκμ έκηοπμ 2 Νανανηήμαημξ II (Ννμθήνολε ζφμβαζεξ), παν. II.2.5 

Γθηειεζηηθμφ Ηακμκηζμμφ (ΓΓ) 2015/1986 ηεξ Γπηηνμπήξ (L 296) 
100      Γηα ηεκ έκκμηα ηςκ εκαιιαθηηθχκ πνμζθμνχκ (θαη ακηηπνμζθμνχκ) βιέπε ΓΟ Ηιημ. 7 Ννάλε 14/2012. 
101 Άνζνμ 96, παν. 7 ημο κ. 4412/2016. 
102 Οοζπέηηζε με άνζνμ  (Γιχζζα) θαη. (Γπηθμηκςκία) ηεξ δηαθήνολεξ (ηδίςξ εθυζμκ θαη΄επηιμγή ηεξ Α.Α. 

εθανμυδμκηαη μη παν. 1 θαη 5 ημο άνζνμο 22 ημο κ. 4412/2016). 
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Γπηζεμαίκεηαη υηη, μη αιιμδαπμί μηθμκμμηθμί θμνείξ δεκ έπμοκ ηεκ οπμπνέςζε κα οπμγνάθμοκ ηα 

δηθαημιμγεηηθά πμο οπμβάιιμοκ με ηεκ  πνμζθμνά ημοξ, με πνήζε πνμεγμέκεξ ειεθηνμκηθήξ οπμγναθήξ, 

αιιά μπμνεί κα ηα αοζεκηηθμπμημφκ με μπμημκδήπμηε άιιμ πνυζθμνμ ηνυπμ, εθυζμκ ζηε πχνα 

πνμέιεοζήξ ημοξ δεκ είκαη οπμπνεςηηθή ε πνήζε πνμεγμέκεξ ρεθηαθήξ οπμγναθήξ ζε δηαδηθαζίεξ 

ζφκαρεξ δεμμζίςκ ζομβάζεςκ. Οηηξ πενηπηχζεηξ αοηέξ ε αίηεζε ζομμεημπήξ ζοκμδεφεηαη με οπεφζοκε 

δήιςζε ζηεκ μπμία δειχκεηαη υηη ζηεκ πχνα πνμέιεοζεξ δεκ πνμβιέπεηαη ε πνήζε  πνμεγμέκεξ 

ρεθηαθήξ οπμγναθήξ ή υηη ζηεκ πχνα πνμέιεοζεξ δεκ είκαη οπμπνεςηηθή ε πνήζε πνμεγμέκεξ ρεθηαθήξ 

οπμγναθήξ γηα ηεκ ζομμεημπή ζε δηαδηθαζίεξ ζφκαρεξ δεμμζίςκ ζομβάζεςκ. Ε οπεφζοκε δήιςζε ημο 

πνμεγμφμεκμο εδαθίμο θένεη οπμγναθή έςξ θαη δέθα (10) εμένεξ πνηκ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία 

οπμβμιήξ ηςκ πνμζθμνχκ. 103 

 

2.4.2.2. Μ πνυκμξ οπμβμιήξ ηεξ πνμζθμνάξ θαη μπμηαδήπμηε ειεθηνμκηθή επηθμηκςκία μέζς ημο 

ζοζηήμαημξ βεβαηχκεηαη αοηυμαηα απυ ημ ζφζηεμα με οπενεζίεξ πνμκμζήμακζεξ, ζφμθςκα με ηα 

μνηδυμεκα ζημ άνζνμ 37 ημο κ. 4412/2016 θαη ημ άνζνμ 9 ηεξ ςξ άκς Ρπμονγηθήξ Απυθαζεξ. 

Ιεηά ηεκ πανέιεοζε ηεξ θαηαιεθηηθήξ εμενμμεκίαξ θαη χναξ, δεκ οπάνπεη ε δοκαηυηεηα οπμβμιήξ 

πνμζθμνάξ ζημ Οφζηεμα. Οε πενηπηχζεηξ ηεπκηθήξ αδοκαμίαξ ιεηημονγίαξ ημο ΓΟΕΔΕΟ, ε ακαζέημοζα 

ανπή ζα νοζμίζεη ηα ηεξ ζοκέπεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ με ζπεηηθή ακαθμίκςζή ηεξ.104 

 

2.4.2.3. Μη μηθμκμμηθμί θμνείξ οπμβάιιμοκ με ηεκ πνμζθμνά ημοξ ηα αθυιμοζα:  

(α) έκακ (οπμ)θάθειμ με ηεκ έκδεηλε «Δηθαημιμγεηηθά ομμεημπήξ –Σεπκηθή Πνμζθμνά» ζημκ μπμίμ 

πενηιαμβάκμκηαη ηα θαηά πενίπηςζε απαηημφμεκα δηθαημιμγεηηθά θαη ε ηεπκηθή πνμζθμνά  ζφμθςκα με 

ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ θείμεκεξ κμμμζεζίαξ θαη ηεκ πανμφζα. 

(β) έκακ (οπμ)θάθειμ με ηεκ έκδεηλε «Οηθμκμμηθή Πνμζθμνά» ζημκ μπμίμ πενηιαμβάκεηαη ε 

μηθμκμμηθή πνμζθμνά ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα θαη ηα θαηά πενίπηςζε απαηημφμεκα δηθαημιμγεηηθά.  

Απυ ημκ πνμζθένμκηα ζεμαίκμκηαη με πνήζε ημο ζπεηηθμφ πεδίμο ημο ζοζηήμαημξ ηα ζημηπεία εθείκα ηεξ 

πνμζθμνάξ ημο πμο έπμοκ εμπηζηεοηηθυ παναθηήνα105, ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζημ άνζνμ 21 ημο κ. 

4412/16. Γθυζμκ έκαξ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ παναθηενίδεη πιενμθμνίεξ ςξ εμπηζηεοηηθέξ, ιυγς φπανλεξ 

ηεπκηθμφ ή εμπμνηθμφ απμννήημο, ζηε ζπεηηθή δήιςζή ημο, ακαθένεη νεηά υιεξ ηηξ ζπεηηθέξ δηαηάλεηξ 

κυμμο ή δημηθεηηθέξ πνάλεηξ πμο επηβάιιμοκ ηεκ εμπηζηεοηηθυηεηα ηεξ ζογθεθνημέκεξ πιενμθμνίαξ. 

Δεκ παναθηενίδμκηαη ςξ εμπηζηεοηηθέξ πιενμθμνίεξ ζπεηηθά με ηηξ ηημέξ μμκάδμξ, ηηξ πνμζθενυμεκεξ 

πμζυηεηεξ, ηεκ μηθμκμμηθή πνμζθμνά θαη ηα ζημηπεία ηεξ ηεπκηθήξ πνμζθμνάξ πμο πνεζημμπμημφκηαη γηα 

ηεκ αλημιυγεζή ηεξ. 

2.4.2.4. Μη μηθμκμμηθμί θμνείξ ζοκηάζζμοκ ηεκ ηεπκηθή θαη μηθμκμμηθή ημοξ πνμζθμνά 

ζομπιενχκμκηαξ ηηξ ακηίζημηπεξ εηδηθέξ ειεθηνμκηθέξ θυνμεξ ημο ζοζηήμαημξ. Οηεκ ζοκέπεηα ημ 

ζφζηεμα πανάγεη ηα ζπεηηθά ειεθηνμκηθά ανπεία ηα μπμία οπμγνάθμκηα ειεθηνμκηθά θαη οπμβάιιμκηαη 

απυ ημκ πνμζθένμκηα.  Σα ζημηπεία πμο πενηιαμβάκμκηαη ζηεκ εηδηθή ειεθηνμκηθή θόνμα ημο 

ζοζηήμαημξ θαη ημο παναγόμεκμο ειεθηνμκηθμύ ανπείμο pdf (ημ μπμίμ ζα οπμγναθεί ειεθηνμκηθά) 

πνέπεη κα ηαοηίδμκηαη. ε ακηίζεηε πενίπηςζε ημ ζύζηεμα πανάγεη ζπεηηθό μήκομα θαη μ πνμζθένςκ 

θαιείηαη κα πανάγεη εθ κέμο ημ ειεθηνμκηθό ανπείμ pdf]. 

                                                 
103  Ννβι. άνζνμ 92 παν. 7 ημο κ. 4412/2016, υπςξ πνμζηέζεθε με ημ άνζνμ 43 παν. 8, οπμπαν.β ημο κ. 

4605/2019 θαη ηνμπμπμηήζεθε με ημ άνζνμ 56 παν. 2 θαη 3 κ. 4609/2019. 
104 Ννβι. άνζνμ 37 παν. 4 ημο κ. 4412/2016. 
105 Ννβι άνζνμ 15, παν. 1.2 ηεξ πνμακαθενζείζαξ οπμονγηθήξ απυθαζεξ με ανηζμ. 56902/215/2017.  
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2.4.2.5. Μ πνήζηεξ - μηθμκμμηθυξ θμνέαξ οπμβάιιεη ημοξ ακςηένς (οπμ)θαθέιμοξ μέζς ημο 

Οοζηήμαημξ, υπςξ πενηγνάθεηαη παναθάης: 

Πα ζημηπεία θαη δηθαημιμγεηηθά γηα ηε ζομμεημπή ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα ζηε δηαδηθαζία οπμβάιιμκηαη 

απυ αοηυκ ειεθηνμκηθά ζε μμνθή ανπείςκ ηφπμο .pdf θαη εθυζμκ έπμοκ ζοκηαπζεί/παναπζεί απυ ημκ 

ίδημ, θένμοκ εγθεθνημέκε πνμεγμέκε ειεθηνμκηθή οπμγναθή ή πνμεγμέκε ειεθηνμκηθή οπμγναθή με 

πνήζε εγθεθνημέκςκ πηζημπμηεηηθχκ, πςνίξ κα απαηηείηαη ζεχνεζε γκεζίμο ηεξ οπμγναθήξ , με ηεκ 

επηθφιαλε ηςκ ακαθενζέκηςκ ζηεκ ηειεοηαία οπμπανάγναθμ ηεξ παναγνάθμο 2.4.2.1 ημο πανυκημξ γηα 

ημοξ αιιμδαπμφξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ. 

Απυ ημ Οφζηεμα εθδίδεηαη ειεθηνμκηθή απυδεηλε οπμβμιήξ πνμζθμνάξ, ε υπμηα απμζηέιιεηαη ζημκ 

μηθμκμμηθυ θμνέα με μήκομα ειεθηνμκηθμφ ηαποδνμμείμο.  

Οηηξ πενηπηχζεηξ πμο με ηεκ πνμζθμνά οπμβάιιμκηαη ηδηςηηθά έγγναθα, αοηά γίκμκηαη απμδεθηά είηε 

θαηά ηα πνμβιεπυμεκα ζηηξ δηαηάλεηξ ημο Κ. 4250/2014 (Α‟ 94), είηε θαη ζε απιή θςημηοπία, εθυζμκ 

ζοκοπμβάιιεηαη οπεφζοκε δήιςζε, ζηεκ μπμία βεβαηχκεηαη ε αθνίβεηά ημοξ θαη ε μπμία θένεη οπμγναθή 

μεηά ηεκ έκανλε ηεξ δηαδηθαζίαξ ζφκαρεξ ηεξ πανμφζαξ ζφμβαζεξ.106 

Γκηόξ ηνηώκ (3) ενγαζίμςκ εμενώκ από ηεκ ειεθηνμκηθή οπμβμιή ηςκ ςξ άκς ζημηπείςκ θαη 

δηθαημιμγεηηθώκ πνμζθμμίδμκηαη οπμπνεςηηθά από ημκ μηθμκμμηθό θμνέα ζηεκ ακαζέημοζα ανπή, ζε 

έκηοπε μμνθή θαη ζε ζθναγηζμέκμ θάθειμ, ηα ζημηπεία ηεξ ειεθηνμκηθήξ  πνμζθμνάξ ηα μπμία 

απαηηείηαη κα πνμζθμμηζζμύκ ζε πνςηόηοπε μμνθή ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 11 παν. 2 

ημο κ. 2690/1999 ''Ηχδηθαξ Δημηθεηηθήξ Δηαδηθαζίαξ'', υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ηηξ δηαηάλεηξ ημο 

άνζνμο 1 παν. 2 ημο  κ. 4250/2014. Πέημηα ζημηπεία θαη δηθαημιμγεηηθά είκαη, εκδεηθηηθά, ε εγγοεηηθή 

επηζημιή ζομμεημπήξ, ηα πνςηυηοπα έγγναθα ηα μπμία έπμοκ εθδμζεί απυ ηδηςηηθμφξ θμνείξ θαη δεκ 

θένμοκ επηθφνςζε απυ δηθεγυνμ, θαζχξ θαη ηα έγγναθα πμο θένμοκ ηε Οθναγίδα ηεξ άγεξ 

(Apostille). Δεκ πνμζθμμίδμκηαη ζε έκηοπε μμνθή ζημηπεία θαη δηθαημιμγεηηθά ηα μπμία θένμοκ 

ειεθηνμκηθή οπμγναθή, ηα ΦΓΗ, ηα ηεπκηθά θοιιάδηα θαη υζα πνμβιέπεηαη απυ ημ κ. 4250/2014 υηη μη 

θμνείξ οπμπνεμφκηαη κα απμδέπμκηαη ζε ακηίγναθα ηςκ πνςημηφπςκ. 

Ε  ακαζέημοζα ανπή μπμνεί κα δεηεί  απυ πνμζθένμκηεξ θαη οπμρήθημοξ ζε μπμημδήπμηε πνμκηθυ 

ζεμείμ θαηά ηεκ δηάνθεηα ηεξ δηαδηθαζίαξ, κα οπμβάιιμοκ ζε έκηοπε μμνθή θαη ζε εφιμγε πνμζεζμία υια 

ή μνηζμέκα δηθαημιμγεηηθά θαη ζημηπεία  πμο έπμοκ οπμβάιεη ειεθηνμκηθά,  υηακ αοηυ απαηηείηαη γηα ηεκ 

μνζή δηελαγςγή ηεξ δηαδηθαζίαξ.107 

2.4.3 Πενηεπόμεκα Φαθέιμο «Δηθαημιμγεηηθά ομμεημπήξ- Σεπκηθή Πνμζθμνά»  

2.4.3.1 Δηθαημιμγεηηθά ομμεημπήξ  

Πα ζημηπεία θαη δηθαημιμγεηηθά γηα ηεκ ζομμεημπή ηςκ πνμζθενυκηςκ ζηε δηαγςκηζηηθή δηαδηθαζία 

πενηιαμβάκμοκ108: α) ημ Γονςπασθυ Γκηαίμ Έγγναθμ Οφμβαζεξ (Γ.Γ.Γ..), υπςξ πνμβιέπεηαη ζηεκ 

παν. 1 θαη 3 ημο άνζνμο 79 ημο κ. 4412/2016 θαη β) ηεκ εγγύεζε ζομμεημπήξ, υπςξ πνμβιέπεηαη ζημ 

άνζνμ 72 ημο Κ.4412/2016 θαη ηα άνζνα  2.1.5 θαη 2.2.2 ακηίζημηπα ηεξ πανμφζαξ δηαθήνολεξ. 

                                                 
106 Ννβι. άνζνμ 92 παν. 8 ημο κ. 4412/2016, υπςξ πνμζηέζεθε με ημ άνζνμ 43 παν. 8 πεν. β‟ ημο κ. 

4605/2019 θαη ηνμπμπμηήζεθε με ημ άνζνμ 56 παν. 4  ημο κ. 4609/2019 
107 Οε πενίπηςζε πμο, με βάζε ημ θνηηήνημ ακάζεζεξ, θνίκεηαη ζθυπημμ απυ ηεκ Α.Α. κα πνμζθμμηζημφκ 

ζημηπεία πνυζθμνα κα απμδείλμοκ ηεκ μηθμκμμηθή πνμζθμνά, ηδίςξ υηακ αοηή πενηιαμβάκεη ακάιοζε θυζημοξ, 

πενηγνάθεηαη ζημ πενηεπυμεκμ ημο οπμθαθέιμο μηθμκμμηθήξ πνμζθμνάξ θαη μ ηνυπμξ οπμβμιήξ ημοξ   
108 Βι. άνζνμ 93 πεν. α ημο κ. 4412/2016 
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Μη πνμζθένμκηεξ ζομπιενχκμοκ ημ ζπεηηθυ πνυηοπμ ΓΓΓΟ ημ μπμίμ έπεη ακανηεζεί, ζε μμνθή ανπείςκ 

ηφπμο XML θαη PDF, ζηε δηαδηθηοαθή πφιε www.promitheus.gov.gr ημο ΓΟΕΔΕΟ θαη απμηειεί 

ακαπυζπαζημ ημήμα ηεξ δηαθήνολεξ (Νανάνηεμα ΙΙ).  

Πμ εκ ιυγς πνυηοπμ οπμβάιιεηαη με ηηξ ακανηεμέκεξ ζημκ ςξ άκς δηαδηθηοαθυ ηυπμ μδεγίεξ- 

ακαθμίκςζε ηεξ Γεκηθήξ Γναμμαηείαξ Γμπμνίμο θαη Ννμζηαζίαξ Ηαηακαιςηή ημο Ρπμονγείμο 

Μηθμκμμίαξ θαη Ακάπηολεξ  “Γονςπασθυ Γκηαίμ Έγγναθμ Οφμβαζεξ (ESPD)”  

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_2

6cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop

%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61 

Η εγγοεηηθή επηζημιή ζομμεημπήξ πνμζθμμίδεηαη ζε έκηοπε μμνθή (πνςηόηοπμ) εκηόξ ηνηώκ (3) 

ενγαζίμςκ εμενώκ από ηεκ ειεθηνμκηθή οπμβμιή. Γπηζεμαίκεηαη όηη ε εκ ιόγς οπμπνέςζε δεκ 

ηζπύεη γηα ηηξ εγγοήζεηξ ειεθηνμκηθήξ έθδμζεξ (π.π. εγγοήζεηξ ημο Σ.Μ.Γ.Δ.Γ). 

Οη εκώζεηξ μηθμκμμηθώκ θμνέςκ πμο οπμβάιιμοκ θμηκή πνμζθμνά, οπμβάιιμοκ ημ ΓΓΓ γηα θάζε 

μηθμκμμηθό θμνέα πμο ζομμεηέπεη ζηεκ έκςζε. 

 

2.4.3.2  Σεπκηθή πνμζθμνά 

H ηεπκηθή πνμζθμνά ζα πνέπεη κα θαιφπηεη υιεξ ηηξ απαηηήζεηξ θαη ηηξ πνμδηαγναθέξ πμο έπμοκ ηεζεί 

απυ ηεκ ακαζέημοζα ανπή με ημ θεθάιαημ “Απαηηήζεηξ-Πεπκηθέξ Ννμδηαγναθέξ” ημο Νανανηήμαημξ  I 

ηεξ Δηαθήνολεξ, πενηγνάθμκηαξ αθνηβχξ πχξ μη ζογθεθνημέκεξ απαηηήζεηξ θαη πνμδηαγναθέξ 

πιενμφκηαη. Νενηιαμβάκεη ηδίςξ ηα έγγναθα θαη δηθαημιμγεηηθά, βάζεη ηςκ μπμίςκ ζα αλημιμγεζεί ε 

θαηαιιειυηεηα ηςκ πνμζθενυμεκςκ εηδχκ, με βάζε ημ θνηηήνημ ακάζεζεξ, ζφμθςκα με ηα ακαιοηηθχξ 

ακαθενυμεκα ζημ ςξ άκς Νανάνηεμα109 110. Όια ηα πνμσόκηα ζα ζοκμδεύμκηαη, επί πμηκή 

απμθιεηζμμύ, από ακηίζημηπα ηεπκηθά θοιιάδηα. 

2.4.4 Πενηεπόμεκα Φαθέιμο «Οηθμκμμηθή Πνμζθμνά» / Σνόπμξ ζύκηαλεξ θαη οπμβμιήξ 

μηθμκμμηθώκ πνμζθμνώκ 

Ε Μηθμκμμηθή Ννμζθμνά ζοκηάζζεηαη με βάζε ημ ακαγναθυμεκμ ζηεκ πανμφζα θνηηήνημ ακάζεζεξ, ηεκ 

ηημή, υπςξ μνίδεηαη ζηα άνζνα 1.3 θαη 2.3.1 θαη ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζημ Νανάνηεμα III ηεξ 

δηαθήνολεξ (ΓΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ). 

Οηεκ ηημή πενηιαμβάκμκηαη μη οπέν ηνίηςκ θναηήζεηξ, ςξ θαη θάζε άιιε επηβάνοκζε, ζφμθςκα με ηεκ 

θείμεκε κμμμζεζία, με ζομπενηιαμβακμμέκμο Φ.Ν.Α., γηα ηεκ πανάδμζε ημο οιηθμφ ζημκ ηυπμ θαη με ημκ 

ηνυπμ πμο πνμβιέπεηαη ζηα έγγναθα ηεξ ζφμβαζεξ111. 

Γπηζεμαίκεηαη υηη ημ εθάζημηε πμζμζηυ Φ.Ν.Α. επί ημηξ εθαηυ, ηεξ ακςηένς ηημήξ ζα οπμιμγίδεηαη 

αοηυμαηα απυ ημ ζφζηεμα.  

                                                 
109 Ννβι άνζνμ 94 ημο κ. 4412/2016, υπςξ αοηυ ηνμπμπμηήζεθε με ηεκ παν. 9 ημο άνζνμο 43 ημο κ. 

4605/2019. 
110 Αοηά πενηιαμβάκμοκ ηα απμδεηθηηθά ζημηπεία πμο ηεθμενηχκμοκ ηεκ ηεπκηθή θαηαιιειυηεηα ηςκ 

πνμζθενμμέκςκ εηδχκ   βάζεη ηςκ μπμίςκ ζα αλημιμγεζεί ε ηεπκηθή πνμζθμνά. Ακαθένμκηαη οπμπνεςηηθά ηα 

απμδεηθηηθά ζημηπεία πμο ηοπυκ πνμβιέπμκηαη ζηηξ ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ ημο πνμξ πνμμήζεηα αγαζμφ, ζφμθςκα 

με Νανάνηεμα ηεξ Δηαθήνολεξ θαη ηοπυκ οπυδεηγμα ηεπκηθήξ πνμζθμνάξ. 

          111 Βι παν. 5 πεν. α΄ ημο άνζνμο 95 ημο κ. 4412/2016. 
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Μη πνμζθενυμεκεξ ηημέξ είκαη ζηαζενέξ θαζ‟ υιε ηε δηάνθεηα ηεξ ζφμβαζεξ θαη δεκ ακαπνμζανμυδμκηαη.  

Ωξ απανάδεθηεξ ζα απμννίπημκηαη πνμζθμνέξ ζηηξ μπμίεξ: α) δεκ δίκεηαη ηημή ζε ΓΡΞΩ ή πμο 

θαζμνίδεηαη  ζπέζε ΓΡΞΩ πνμξ λέκμ κυμηζμα, β) δεκ πνμθφπηεη με ζαθήκεηα ε πνμζθενυμεκε ηημή, με 

ηεκ επηθφιαλε ηεξ παν. 4 ημο άνζνμο 102 ημο κ. 4412/2016 θαη γ) ε ηημή οπενβαίκεη ημκ 

πνμτπμιμγηζμυ ηεξ ζφμβαζεξ πμο θαζμνίδεηαη θαη ηεθμενηχκεηαη απυ ηεκ ακαζέημοζα ανπή112 ημο 

Νανανηήμαημξ Ι ηεξ πανμφζαξ δηαθήνολεξ.  

 

Μ πνμζθένςκ ζα επηζοκάρεη ζηεκ ειεθηνμκηθή μηθμκμμηθή πνμζθμνά ημο, ζε μμνθή pdf, ειεθηνμκηθά 

ρεθηαθά οπμγεγναμμέκμ θαη ζομπιενςμέκμ οπόδεηγμα ηεξ μηθμκμμηθήξ πνμζθμνάξ ημο 

Πανανηήμαημξ III, πμο επηζοκάπηεηαη ζηεκ πανμύζα δηαθήνολε. 

 

2.4.5 Υνόκμξ ηζπύμξ ηςκ πνμζθμνώκ113   

Μη οπμβαιιυμεκεξ πνμζθμνέξ ηζπφμοκ θαη δεζμεφμοκ ημοξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ γηα δηάζηεμα μθηώ (08) 

μεκώκ απυ ηεκ επυμεκε ηεξ δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ. 

Ννμζθμνά ε μπμία μνίδεη πνυκμ ηζπφμξ μηθνυηενμ απυ ημκ ακςηένς πνμβιεπυμεκμ απμννίπηεηαη. 

Ε ηζπφξ ηεξ πνμζθμνάξ μπμνεί κα παναηείκεηαη εγγνάθςξ, εθυζμκ ημφημ δεηεζεί απυ ηεκ ακαζέημοζα 

ανπή, πνηκ απυ ηε ιήλε ηεξ, με ακηίζημηπε πανάηαζε ηεξ εγγοεηηθήξ επηζημιήξ ζομμεημπήξ ζφμθςκα με 

ηα μνηδυμεκα ζημ άνζνμ 72 παν. 1 α ημο κ. 4412/2016 θαη ηεκ πανάγναθμ 2.2.2. ηεξ πανμφζαξ, θαη' 

ακχηαημ υνημ γηα πνμκηθυ δηάζηεμα ίζμ με ηεκ πνμβιεπυμεκε ςξ άκς ανπηθή δηάνθεηα. 

Ιεηά ηε ιήλε θαη ημο παναπάκς ακχηαημο μνίμο πνυκμο πανάηαζεξ ηζπφμξ ηεξ πνμζθμνάξ, ηα 

απμηειέζμαηα ηεξ δηαδηθαζίαξ ακάζεζεξ μαηαηχκμκηαη, εθηυξ ακ ε ακαζέημοζα ανπή θνίκεη, θαηά 

πενίπηςζε, αηηημιμγεμέκα, υηη ε ζοκέπηζε ηεξ δηαδηθαζίαξ ελοπενεηεί ημ δεμυζημ ζομθένμκ, μπυηε μη 

μηθμκμμηθμί θμνείξ πμο ζομμεηέπμοκ ζηε δηαδηθαζία μπμνμφκ κα επηιέλμοκ είηε κα παναηείκμοκ ηεκ 

πνμζθμνά θαη ηεκ εγγφεζε ζομμεημπήξ ημοξ, εθυζμκ ημοξ δεηεζεί πνηκ ηεκ πάνμδμ ημο ακςηένς 

ακχηαημο μνίμο πανάηαζεξ ηεξ πνμζθμνάξ ημοξ είηε υπη. Οηεκ ηειεοηαία πενίπηςζε, ε δηαδηθαζία 

ζοκεπίδεηαη με υζμοξ πανέηεηκακ ηηξ πνμζθμνέξ ημοξ θαη απμθιείμκηαη μη ιμηπμί μηθμκμμηθμί θμνείξ. 

Οε πενίπηςζε πμο ιήλεη μ πνυκμξ ηζπφμξ ηςκ πνμζθμνχκ θαη δεκ δεηεζεί πανάηαζε ηεξ πνμζθμνάξ, ε 

ακαζέημοζα ανπή δφκαηαη με αηηημιμγεμέκε απυθαζή ηεξ, εθυζμκ ε εθηέιεζε ηεξ ζφμβαζεξ ελοπενεηεί 

ημ δεμυζημ ζομθένμκ, κα δεηήζεη εθ ηςκ οζηένςκ απυ ημοξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ πμο ζομμεηέπμοκ ζηε 

δηαδηθαζία είηε κα παναηείκμοκ ηεκ πνμζθμνά ημοξ είηε υπη.114 

 

2.4.6 Λόγμη απόννηρεξ πνμζθμνώκ115 

H ακαζέημοζα ανπή με βάζε ηα απμηειέζμαηα ημο ειέγπμο θαη ηεξ αλημιυγεζεξ ηςκ πνμζθμνχκ, 

απμννίπηεη, ζε θάζε πενίπηςζε, πνμζθμνά: 

                                                 
112 Βι παν. 4 ημο άνζνμο 26 ημο κ. 4412/2016 
113 Ννβι άνζνμ 97 κ. 4412/2016 
114  Ννβι. άνζνμ 97, παν.4 ημο κ.4412/2016, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ημ άνζνμ 33, παν. 3, ημο 

κ.4608/2019. 
115 Άνζνμ 91 ημο κ. 4412/2016 
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α) ε μπμία δεκ οπμβάιιεηαη εμπνυζεζμα, με ημκ ηνυπμ θαη με ημ πενηεπυμεκμ πμο μνίδεηαη πημ πάκς θαη 

ζογθεθνημέκα ζηηξ παναγνάθμοξ 2.4.1 (Γεκηθμί υνμη οπμβμιήξ πνμζθμνχκ), 2.4.2. (νυκμξ θαη ηνυπμξ 

οπμβμιήξ πνμζθμνχκ), 2.4.3. (Νενηεπυμεκμ θαθέιςκ δηθαημιμγεηηθχκ ζομμεημπήξ, ηεπκηθήξ 

πνμζθμνάξ), 2.4.4. (Νενηεπυμεκμ θαθέιμο μηθμκμμηθήξ πνμζθμνάξ, ηνυπμξ ζφκηαλεξ θαη οπμβμιήξ 

μηθμκμμηθχκ πνμζθμνχκ), 2.4.5. (νυκμξ ηζπφμξ πνμζθμνχκ), 3.1. (Απμζθνάγηζε θαη αλημιυγεζε 

πνμζθμνχκ), 3.2 (Ννυζθιεζε οπμβμιήξ δηθαημιμγεηηθχκ πνμζςνηκμφ ακαδυπμο) ηεξ πανμφζαξ,116  

β) ε μπμία πενηέπεη αηέιεηεξ, ειιείρεηξ, αζάθεηεξ ή ζθάιμαηα, εθυζμκ αοηά δεκ επηδέπμκηαη 

ζομπιήνςζε ή δηυνζςζε ή εθυζμκ επηδέπμκηαη ζομπιήνςζε ή δηυνζςζε, δεκ έπμοκ απμθαηαζηαζεί 

θαηά ηεκ απμζαθήκηζε θαη ηεκ ζομπιήνςζή ηεξ ζφμθςκα με ηεκ πανάγναθμ 3.1.1. ηεξ πανμφζεξ 

δηαθήνολεξ, 

γ) γηα ηεκ μπμία μ πνμζθένςκ δεκ έπεη πανάζπεη ηηξ απαηημφμεκεξ ελεγήζεηξ, εκηυξ ηεξ 

πνμθαζμνηζμέκεξ πνμζεζμίαξ ή ε ελήγεζε δεκ είκαη απμδεθηή απυ ηεκ ακαζέημοζα ανπή ζφμθςκα με 

ηεκ πανάγναθμ 3.1.1. ηεξ πανμφζαξ θαη ημ άνζνμ 102 ημο κ. 4412/2016, 

δ) ε μπμία είκαη εκαιιαθηηθή πνμζθμνά,  

ε) ε μπμία οπμβάιιεηαη απυ έκακ πνμζθένμκηα πμο έπεη οπμβάιιεη δφμ ή πενηζζυηενεξ πνμζθμνέξ. Μ 

πενημνηζμυξ αοηυξ ηζπφεη, οπυ ημοξ υνμοξ ηεξ παναγνάθμο 2.2.3.4 πεν.γ ηεξ πανμφζαξ ( πεν. γ΄ ηεξ 

παν. 4 ημο άνζνμο73 ημο κ. 4412/2016) θαη ζηεκ πενίπηςζε εκχζεςκ μηθμκμμηθχκ θμνέςκ με θμηκά 

μέιε, θαζχξ θαη ζηεκ πενίπηςζε μηθμκμμηθχκ θμνέςκ πμο ζομμεηέπμοκ είηε αοημηειχξ είηε ςξ μέιε 

εκχζεςκ.  

δ) ε μπμία είκαη οπυ αίνεζε, 

ε) ε μπμία πανμοζηάδεη ειιείρεηξ ςξ πνμξ ηα δηθαημιμγεηηθά πμο δεημφκηαη απυ ηα έγγναθα ηεξ 

πανμφζεξ δηαθήνολεξ θαη απμθιίζεηξ ςξ πνμξ ημοξ υνμοξ θαη ηηξ ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ ηεξ ζφμβαζεξ. 

 

                                                 
116 Ννβι άνζνα 92 έςξ 97, ημ άνζνμ 100 θαζχξ θαη ηα άνζνα 102 έςξ 104 ημο κ. 4412/16 
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3. ΔΙΓΝΓΡΓΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1  Απμζθνάγηζε θαη αλημιόγεζε πνμζθμνώκ  

3.1.1 Ηιεθηνμκηθή απμζθνάγηζε πνμζθμνώκ117 

Πμ πηζημπμηεμέκμ ζημ ΓΟΕΔΕΟ, γηα ηεκ απμζθνάγηζε ηςκ  πνμζθμνχκ  ανμυδημ υνγακμ ηεξ 

Ακαζέημοζαξ Ανπήξ (Γπηηνμπή Δηαγςκηζμμφ) 118,, πνμβαίκεη ζηεκ έκανλε ηεξ δηαδηθαζίαξ ειεθηνμκηθήξ 

απμζθνάγηζεξ ηςκ θαθέιςκ ηςκ πνμζθμνχκ, θαηά ημ άνζνμ 100 ημο κ. 4412/2016, αθμιμοζχκηαξ ηα 

ελήξ ζηάδηα: 

      Ειεθηνμκηθή Απμζθνάγηζε ημο (οπυ)θαθέιμο «Δηθαημιμγεηηθά Οομμεημπήξ-Πεπκηθή 

Ννμζθμνά» ηεκ 02/04/2020 θαη χνα 9.00 π.μ 

 Ειεθηνμκηθή Απμζθνάγηζε ημο (οπυ)θαθέιμο «Μηθμκμμηθή Ννμζθμνά», θαηά ηεκ εμενμμεκία 

θαη χνα πμο ζα μνίζεη ε ακαζέημοζα ανπή 

 

Ιε ηεκ απμζθνάγηζε ηςκ ςξ άκς θαθέιςκ, ζφμθςκα με ηα εηδηθυηενα πνμβιεπυμεκα ζημ άνζνμ 3.1.2 

ηεξ πανμφζαξ, θάζε πνμζθένςκ  απμθηά πνυζβαζε ζηηξ ιμηπέξ πνμζθμνέξ θαη ηα οπμβιεζέκηα 

δηθαημιμγεηηθά ημοξ, με ηεκ επηθφιαλε ηςκ πηοπχκ εθείκςκ ηεξ θάζε πνμζθμνάξ, πμο έπμοκ 

παναθηενηζζεί ςξ εμπηζηεοηηθέξ. 

Ε ακαζέημοζα ανπή μπμνεί κα θαιέζεη ημοξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ κα ζομπιενχζμοκ ή κα δηεοθνηκίζμοκ 

ηα έγγναθα ή δηθαημιμγεηηθά πμο έπμοκ οπμβιεζεί, ή κα δηεοθνηκίζμοκ ημ πενηεπυμεκμ ηεξ ηεπκηθήξ ή 

μηθμκμμηθήξ πνμζθμνάξ ημοξ, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 102 ημο κ. 4412/2016. 

3.1.2 Αλημιόγεζε πνμζθμνώκ 

Ιεηά ηεκ θαηά πενίπηςζε ειεθηνμκηθή απμζθνάγηζε ηςκ πνμζθμνχκ ε Ακαζέημοζα Ανπή πνμβαίκεη 

ζηεκ αλημιυγεζε αοηχκ μέζς ηςκ ανμυδηςκ πηζημπμηεμέκςκ ζημ Οφζηεμα μνγάκςκ ηεξ, εθανμμδυμεκςκ 

θαηά ηα ιμηπά ηςκ θεημέκςκ δηαηάλεςκ. 

Γηδηθυηενα : 

α) ημ ανμυδημ γκςμμδμηηθυ υνγακμ θαηαπςνεί υζμοξ οπέβαιακ πνμζθμνέξ, θαζχξ θαη ηα οπμβιεζέκηα 

αοηχκ δηθαημιμγεηηθά θαη ηα απμηειέζμαηα ημο ειέγπμο αοηχκ ζε πναθηηθυ, ημ μπμίμ οπμγνάθεηαη απυ 

ηα μέιε ημο μνγάκμο119. 

β) Οηε ζοκέπεηα ημ ανμυδημ γκςμμδμηηθυ υνγακμ πνμβαίκεη ζηεκ αλημιυγεζε μυκμ ηςκ ηεπκηθχκ 

πνμζθμνχκ ηςκ πνμζθενυκηςκ, ηςκ μπμίςκ ηα δηθαημιμγεηηθά ζομμεημπήξ έθνηκε πιήνε. Ε αλημιυγεζε 

γίκεηαη ζφμθςκα με ημοξ υνμοξ ηεξ πανμφζαξ θαη ζοκηάζζεηαη πναθηηθυ γηα ηεκ απυννηρε υζςκ 

                                                 
117 Βι. ηδίςξ παν. 6 ημο άνζνμο 100 θαη ΡΑ 56902/215 «Σεπκηθέξ ιεπημμένεηεξ θαη δηαδηθαζίεξ ιεηημονγίαξ 

ημο Γζκηθμύ οζηήμαημξ Ηιεθηνμκηθώκ Δεμμζίςκ ομβάζεςκ (Γ..Η.ΔΗ..)» (άνζνμ 16) 
118  Γπηζεμαίκεηαη υηη, ςξ πνμξ ηηξ πνμζεζμίεξ γηα ηεκ μιμθιήνςζε ηςκ εκενγεηχκ ηεξ Γπηηνμπήξ 

Δηεκένγεηαξ Δηαγςκηζμμφ ηζπφμοκ ηα μνηδυμεκα ζημ  άνζνμ 221Α ημο κ. 4412/2016, ημ μπμίμ πνμζηέζεθε με ημ 

άνζνμ 43 παν. 28 ημο κ. 4605/19. 
119 Ννβι θαη ημ άνζνμ 72 παν. 5 ημο κ. 4412/2016 “Ε ακαζέημοζα ανπή επηθμηκςκεί με ημοξ θμνείξ πμο 

θένμκηαη κα       έπμοκ              εθδχζεη ηηξ εγγοεηηθέξ επηζημιέξ πνμθεημέκμο κα δηαπηζηχζεη ηεκ εγθονυηεηά 

ημοξ” 
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ηεπκηθχκ πνμζθμνχκ δεκ πιενμφκ ημοξ υνμοξ θαη ηηξ απαηηήζεηξ ηςκ ηεπκηθχκ πνμδηαγναθχκ θαη ηεκ 

απμδμπή υζςκ ηεπκηθχκ πνμζθμνχκ ακηίζημηπα πιενμφκ ηα ακςηένς. 

Γηα ηεκ αλημιυγεζε ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ ζομμεημπήξ θαη ηςκ ηεπκηθχκ πνμζθμνχκ μπμνεί κα 

ζοκηάζζεηαη εκηαίμ πναθηηθυ,  ημ μπμίμ θμηκμπμηείηαη απυ ημ ςξ άκς υνγακμ, μέζς ηεξ ιεηημονγηθυηεηαξ 

ηεξ «Γπηθμηκςκίαξ», μυκμ ζηεκ ακαζέημοζα ανπή, πνμθεημέκμο ε ηειεοηαία κα μνίζεη ηεκ εμενμμεκία θαη 

χνα απμζθνάγηζεξ ημο (οπμ)θαθέιμο ηςκ μηθμκμμηθχκ πνμζθμνχκ. 

γ) Ιεηά ηεκ μιμθιήνςζε ηεξ αλημιυγεζεξ, ζφμθςκα με ηα ακςηένς, απμζθναγίδμκηαη, θαηά ηεκ 

εμενμμεκία θαη χνα πμο μνίδεηαη ζηεκ εηδηθή πνυζθιεζε μη  θάθειμη υιςκ ηςκ οπμβιεζεηζχκ 

μηθμκμμηθχκ πνμζθμνχκ120. 

δ) Πμ ανμυδημ γκςμμδμηηθυ υνγακμ πνμβαίκεη ζηεκ αλημιυγεζε ηςκ μηθμκμμηθχκ πνμζθμνχκ ηςκ 

πνμζθενυκηςκ, ηςκ μπμίςκ ηηξ ηεπκηθέξ πνμζθμνέξ θαη ηα δηθαημιμγεηηθά ζομμεημπήξ έθνηκε πιήνε θαη 

ζφμθςκα με ημοξ υνμοξ θαη ηηξ απαηηήζεηξ ηεξ πανμφζαξ θαη ζοκηάζζεη πναθηηθυ ζημ μπμίμ εηζεγείηαη 

αηηημιμγεμέκα ηεκ απμδμπή ή απυννηρή ημοξ, ηεκ θαηάηαλε ηςκ πνμζθμνχκ θαη ηεκ ακάδεηλε ημο 

πνμζςνηκμφ ακαδυπμο. Πμ εκ ιυγς πναθηηθυ θμηκμπμηείηαη απυ ημ ςξ άκς υνγακμ, μέζς ηεξ 

ιεηημονγηθυηεηαξ ηεξ «Γπηθμηκςκίαξ», ζηεκ ακαζέημοζα ανπή121 πνμξ έγθνηζε. 

Γάκ μη πνμζθμνέξ θαίκμκηαη αζοκήζηζηα παμειέξ ζε ζπέζε με ημ ακηηθείμεκμ ηεξ ζφμβαζεξ, ε 

ακαζέημοζα ανπή απαηηεί απυ ημοξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ κα ελεγήζμοκ ηεκ ηημή ή ημ θυζημξ πμο 

πνμηείκμοκ ζηεκ πνμζθμνά ημοξ, εκηυξ απμθιεηζηηθήξ πνμζεζμίαξ, θαηά ακχηαημ υνημ δέθα (10) 

εμενχκ απυ ηεκ θμηκμπμίεζε ηεξ ζπεηηθήξ πνυζθιεζεξ. Οηεκ πενίπηςζε αοηή εθανμυδμκηαη ηα άνζνα 

88 θαη 89 κ. 4412/2016.  

Οηεκ πενίπηςζε ηζυηημςκ πνμζθμνχκ ε ακαζέημοζα ανπή επηιέγεη ημκ ακάδμπμ με θιήνςζε μεηαλφ ηςκ 

μηθμκμμηθχκ θμνέςκ πμο οπέβαιακ ηζυηημεξ πνμζθμνέξ. Ε θιήνςζε γίκεηαη εκχπημκ ηεξ Γπηηνμπήξ ημο 

Δηαγςκηζμμφ θαη πανμοζία ηςκ μηθμκμμηθχκ θμνέςκ πμο οπέβαιακ ηηξ ηζυηημεξ πνμζθμνέξ.122   

ηε ζοκέπεηα εθδίδεηαη από ηεκ ακαζέημοζα ανπή μηα απόθαζε, με ηεκ μπμία επηθονώκμκηαη ηα 

απμηειέζμαηα  όιςκ ηςκ ακςηένς ζηαδίςκ123 («Δηθαημιμγεηηθά ομμεημπήξ», «Σεπκηθή 

Πνμζθμνά» θαη «Οηθμκμμηθή Πνμζθμνά»), ε μπμία θμηκμπμηείηαη με επημέιεηα αοηήξ ζημοξ 

πνμζθένμκηεξ μέζς ηεξ ιεηημονγηθόηεηαξ ηεξ «Γπηθμηκςκίαξ» ημο ζοζηήμαημξ ΓΗΔΗ, μαδί με 

ακηίγναθμ ηςκ ακηηζημίπςκ πναθηηθώκ ηεξ δηαδηθαζίαξ ειέγπμο θαη αλημιόγεζεξ ηςκ πνμζθμνώκ 

ηςκ ςξ άκς ζηαδίςκ.124 

Καηά ηεξ ακςηένς απόθαζεξ πςνεί πνμδηθαζηηθή πνμζθογή, ζύμθςκα με ηα μνηδόμεκα ζημ άνζνμ 

3.4 ηεξ πανμύζαξ. 

                                                 
120  Ννβι. άνζνμ 100. παν. 4, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ημ άνζνμ 43, παν. 10, πεν. α ημο κ.4605/2019. 
121 μέζς ημο πηζημπμηεμέκμο πνήζηε ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ ζημ ζφζηεμα ΓΟΕΔΕΟ. 
122 Βι. άνζνμ 90 παν. 1 ημο κ. 4412/2016. 
123 Ννβι. εδάθημ γ ηεξ παν. 4 ημο άνζνμο 100, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ημ άνζνμ 107 πεν. 18 ημο κ. 

4497/2017, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ημ άνζνμ 107 πεν. 18 ημο κ. 4497/2017 θαη ακηηθαηαζηάζεθε με ημ άνζνμ 

43, παν. 10, πεν. α ημο κ.4605/2019. 
124  Ννβι. εδάθημ α ηεξ παν. 4 ημο άνζνμο 100, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ηεκ παν. 4 ημο  άνζνμο 33  ημο 

κ.4608/2019. 
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Οε θάζε πενίπηςζε, ακελανηήηςξ πμζμφ θαη δηαδηθαζίαξ, υηακ ελ ανπήξ έπεη οπμβιεζεί μία πνμζθμνά, 

εθδίδεηαη μηα απυθαζε, με ηεκ μπμία επηθονχκμκηαη ηα απμηειέζμαηα υιςκ ηςκ ζηαδίςκ, ήημη 

Δηθαημιμγεηηθχκ Οομμεημπήξ, Πεπκηθήξ Ννμζθμνάξ θαη Μηθμκμμηθήξ Ννμζθμνάξ.125 

 

3.2 Πνόζθιεζε οπμβμιήξ δηθαημιμγεηηθώκ πνμζςνηκμύ ακαδόπμο126 - Δηθαημιμγεηηθά 

πνμζςνηκμύ ακαδόπμο 

Ιεηά ηεκ αλημιυγεζε ηςκ πνμζθμνχκ, ε ακαζέημοζα ανπή απμζηέιιεη ζπεηηθή ειεθηνμκηθή  πνυζθιεζε 

μέζς ημο ζοζηήμαημξ ζημκ πνμζθένμκηα, ζημκ μπμίμ πνυθεηηαη κα γίκεη ε θαηαθφνςζε («πνμζςνηκυ 

ακάδμπμ»), θαη ημκ θαιεί κα οπμβάιεη εκηυξ πνμζεζμίαξ δέθα (10) εμενχκ 127 απυ ηεκ θμηκμπμίεζε ηεξ 

ζπεηηθήξ  έγγναθεξ εηδμπμίεζεξ ζε αοηυκ, ηα απμδεηθηηθά έγγναθα κμμημμπμίεζεξ128 θαη ηα πνςηυηοπα 

ή ακηίγναθα πμο εθδίδμκηαη, ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 1 ημο κ. 4250/2014 (Α΄ 74) υιςκ 

ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ  πμο πενηγνάθμκηαη ζηεκ πανάγναθμ 2.2.9.2. ηεξ πανμφζαξ δηαθήνολεξ, ςξ 

απμδεηθηηθά ζημηπεία γηα ηε με ζοκδνμμή ηςκ ιυγςκ απμθιεηζμμφ ηεξ παναγνάθμο 2.2.3 ηεξ 

δηαθήνολεξ, θαζχξ θαη γηα ηεκ πιήνςζε ηςκ θνηηενίςκ πμημηηθήξ επηιμγήξ ηςκ παναγνάθςκ 2.2.4 - 

2.2.8  αοηήξ. 

Σα εκ ιόγς δηθαημιμγεηηθά, οπμβάιιμκηαη από ημκ πνμζθένμκηα («πνμζςνηκό ακάδμπμ»), 

ειεθηνμκηθά μέζς ημο ζοζηήμαημξ, ζε μμνθή ανπείςκ pdf θαη πνμζθμμίδμκηαη θαηά πενίπηςζε από 

αοηόκ εκηόξ ηνηώκ (3) ενγάζημςκ εμενώκ από ηεκ εμενμμεκία οπμβμιήξ ημο ημοξ, θαηά ηηξ 

δηαηάλεηξ ημο κ. 4250/2014 (Α’ 94). Γηδηθά ηα απμδεηθηηθά ηα μπμία απμηειμφκ ηδηςηηθά έγγναθα, 

μπμνεί κα γίκμκηαη απμδεθηά θαη ζε απιή θςημηοπία, εθυζμκ ζοκοπμβάιιεηαη οπεφζοκε δήιςζε ζηεκ 

μπμία βεβαηχκεηαη ε αθνίβεηά ημοξ θαη ε μπμία πνέπεη κα έπεη ζοκηαπζεί μεηά ηεκ θμηκμπμίεζε ηεξ 

πνυζθιεζεξ γηα ηεκ οπμβμιή ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ129. Όηακ οπμγνάθμκηαη απυ ημκ ίδημ θένμοκ 

ειεθηνμκηθή οπμγναθή.  

Ιε ηεκ παναιαβή ηςκ ςξ άκς δηθαημιμγεηηθχκ, ημ ζφζηεμα εθδίδεη επηβεβαίςζε ηεξ παναιαβήξ ημοξ 

θαη απμζηέιιεη εκεμενςηηθυ ειεθηνμκηθυ μήκομα ζ‟ αοηυκ ζημκ μπμίμ πνυθεηηαη κα γίκεη ε θαηαθφνςζε. 

Ακ δεκ πνμζθμμηζζμφκ ηα παναπάκς δηθαημιμγεηηθά ή οπάνπμοκ ειιείρεηξ ζε αοηά πμο οπoβιήζεθακ, 

θαη μ πνμζςνηκυξ ακάδμπμξ οπμβάιεη εκηυξ ηεξ πνμζεζμίαξ ηεξ παν. 5.3.1 ημο πανυκημξ, αίηεμα πνμξ 

ημ ανμυδημ υνγακμ αλημιυγεζεξ γηα ηεκ πανάηαζε ηεξ πνμζεζμίαξ οπμβμιήξ, ημ μπμίμ ζοκμδεφεηαη με 

απμδεηθηηθά έγγναθα απυ ηα μπμία κα απμδεηθκφεηαη υηη έπεη αηηεζεί ηεκ πμνήγεζε ηςκ 

δηθαημιμγεηηθχκ, ε ακαζέημοζα ανπή παναηείκεη ηεκ πνμζεζμία οπμβμιήξ ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ γηα υζμ 

πνυκμ απαηηεζεί γηα ηεκ πμνήγεζε ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ απυ ηηξ ανμυδηεξ ανπέξ130 

                                                 
125  Ννβι. άνζνμ 100 ημο κ.4412/2016, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ημ άνζνμ 33, παν. 4, πεν. β ημο  άνζνμο 33  

ημο κ.4608/2019. 
126 Βι. άνζνμ 103 ημο κ. 4412/2016. 
127 Ννβι. άνζνμ 103 παν. 1 ημο κ. 4412/2016, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ημ άνζνμ 43, παν. 12, πεν. α ημο 

κ.4605/2019.    
128 Ννβι. άνζνμ 103 παν. 1 ημο κ. 4412/2106, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ημ άνζνμ 107 πεν. 19 ημο κ. 

4497/2017. 
129  Οφμθςκα με ημ άνζνμ 80 παν. 12 πεν. ε θαη παν. 13 ημο κ. 4412/2016, υπςξ πνμζηέζεθακ με ημ άνζνμ 

43 παν. 7, πεν. α, οπμπεν. αδ θαη αε ημο κ. 4605/2019. 
130  Ννβ. άνζνμ 103 παν. 2 ημο κ. 4412/2016, υπςξ ακηηθαηαζηάζεθε απυ ημ άνζνμ 43 παν. 12 πεν. β‟ ημο κ. 

4605/2019. 
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Πμ πανυκ εθανμυδεηαη θαη ζηηξ πενηπηχζεηξ πμο ε ακαζέημοζα ανπή δεηήζεη ηεκ πνμζθυμηζε ηςκ 

δηθαημιμγεηηθχκ θαηά ηε δηαδηθαζία αλημιυγεζεξ ηςκ πνμζθμνχκ ή αηηήζεςκ ζομμεημπήξ θαη πνηκ ημ 

ζηάδημ θαηαθφνςζεξ, θαη΄ εθανμμγή ηεξ δηάηαλεξ ημο άνζνμο 79 παν. 5 εδαθ. α‟ ημο κ. 4412/2016, 

ηενμομέκςκ ηςκ ανπχκ ηεξ ίζεξ μεηαπείνηζεξ θαη ηεξ δηαθάκεηαξ.131 

Όζμη δεκ έπμοκ απμθιεηζηεί μνηζηηθά132 ιαμβάκμοκ γκχζε ηςκ παναπάκς δηθαημιμγεηηθχκ πμο 

θαηαηέζεθακ. 

Απμννίπηεηαη ε πνμζθμνά ημο πνμζςνηκμφ ακαδυπμο, θαηαπίπηεη οπέν ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ ε 

εγγφεζε ζομμεημπήξ ημο θαη ε θαηαθφνςζε γίκεηαη ζημκ πνμζθένμκηα πμο οπέβαιε ηεκ αμέζςξ επυμεκε 

πιέμκ ζομθένμοζα απυ μηθμκμμηθή άπμρε πνμζθμνά, ηενμομέκεξ ηεξ ακςηένς δηαδηθαζίαξ, εάκ: 

i)  θαηά ημκ έιεγπμ ηςκ παναπάκς δηθαημιμγεηηθχκ δηαπηζηςζεί υηη ηα ζημηπεία πμο δειχζεθακ με ημ 

Γονςπασθυ Γκηαίμ Έγγναθμ Οφμβαζεξ, είκαη ρεοδή ή ακαθνηβή, ή  

ii)  δεκ οπμβιεζμφκ ζημ πνμθαζμνηζμέκμ πνμκηθυ δηάζηεμα ηα απαηημφμεκα πνςηυηοπα ή ακηίγναθα ηςκ 

παναπάκς δηθαημιμγεηηθχκ ή  

iii) απυ ηα δηθαημιμγεηηθά πμο πνμζθμμίζζεθακ κμμίμςξ θαη εμπνμζέζμςξ, δεκ απμδεηθκφμκηαη μη υνμη 

θαη μη πνμτπμζέζεηξ ζομμεημπήξ ζφμθςκα με ηα άνζνα 2.2.3 (ιυγμη απμθιεηζμμφ) θαη 2.2.4 έςξ 2.2.8 

(θνηηήνηα πμημηηθήξ επηιμγήξ) ηεξ πανμφζαξ,  

Οε πενίπηςζε έγθαηνεξ θαη πνμζήθμοζαξ εκεμένςζεξ ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ γηα μεηαβμιέξ ζηηξ 

πνμτπμζέζεηξ ηηξ μπμίεξ μ πνμζςνηκυξ ακάδμπμξ είπε δειχζεη με ημ Γονςπασθυ Γκηαίμ Έγγναθμ 

Οφμβαζεξ υηη πιενμί, μη μπμίεξ επήιζακ ή γηα ηηξ μπμίεξ έιαβε γκχζε μεηά ηεκ δήιςζε θαη μέπνη ηεκ 

εμένα ηεξ έγγναθεξ εηδμπμίεζεξ γηα ηεκ πνμζθυμηζε ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ πνμζςνηκμφ ακαδυπμο 

(μρηγεκείξ μεηαβμιέξ), δεκ θαηαπίπηεη οπέν ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ ε εγγφεζε ζομμεημπήξ ημο133.  

Ακ θακέκαξ απυ ημοξ πνμζθένμκηεξ δεκ οπμβάιιεη αιεζή ή αθνηβή δήιςζε ή δεκ πνμζθμμίζεη έκα ή 

πενηζζυηενα απυ ηα απαηημφμεκα δηθαημιμγεηηθά ή δεκ απμδείλεη υηη πιενμί ηα θνηηήνηα πμημηηθήξ 

επηιμγήξ ζφμθςκα με ηηξ παναγνάθμοξ 2.2.4 -2.2.8 ηεξ πανμφζαξ δηαθήνολεξ, ε δηαδηθαζία 

μαηαηχκεηαη.  

Ε δηαδηθαζία ειέγπμο ηςκ παναπάκς δηθαημιμγεηηθχκ μιμθιενχκεηαη με ηε ζύκηαλε πναθηηθμύ από 

ηεκ Γπηηνμπή ημο Δηαγςκηζμμύ, ζημ μπμίμ ακαγνάθεηαη ε ηοπυκ ζομπιήνςζε δηθαημιμγεηηθχκ θαηά ηα 

μνηδυμεκα ακςηένς134 θαη ηε δηαβίβαζε ημο θαθέιμο ζημ απμθαηκυμεκμ υνγακμ ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ 

γηα ηε ιήρε απυθαζεξ είηε γηα ηεκ θαηαθφνςζε ηεξ ζφμβαζεξ είηε γηα ηε μαηαίςζε ηεξ δηαδηθαζίαξ είηε 

γηα ηεκ θήνολε ημο πνμζςνηκμφ ακαδυπμο ςξ εθπηχημο. Γπηζεμαίκεηαη υηη, ε ανμυδηα επηηνμπή ημο 

δηαγςκηζμμφ, με αηηημιμγεμέκε εηζήγεζή ηεξ, μπμνεί κα πνμηείκεη ηεκ θαηαθφνςζε ηεξ ζφμβαζεξ γηα 

μιυθιενε ή μεγαιφηενε ή μηθνυηενε. Γηα θαηαθφνςζε μένμοξ ηεξ πμζυηεηαξ θάης ημο θαζμνηδυμεκμο 

ςξ ακςηένς πμζμζημφ, απαηηείηαη πνμεγμφμεκε απμδμπή απυ ημκ πνμζςνηκυ ακάδμπμ. 

Σα απμηειέζμαηα ημο ειέγπμο ηςκ παναπάκς δηθαημιμγεηηθώκ θαη ηεξ εηζήγεζεξ ηεξ Γπηηνμπήξ 

επηθονώκμκηαη με ηεκ απόθαζε θαηαθύνςζεξ. 

                                                 
131  Ννβ. μμμίςξ ςξ ακςηένς, άνζνμ 103 παν. 2 ημο κ. 4412/2016, υπςξ ακηηθαηαζηάζεθε απυ ημ άνζνμ 43 

παν. 12 πεν. β‟ ημο κ. 4605/2019. 
132  Ννβ. άνζνμ 103 παν. 7 ημο κ. 4412/2016, υπςξ ακηηθαηαζηάζεθε απυ ημ άνζνμ 43 παν. 12 πεν. δ‟ ημο κ. 

4605/2019. 
133 Βι. άνζνμ 104 παν. 2 θαη 3. 
134  Ννβ. άνζνμ 103 παν. 6 ημο κ. 4412/2016, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε απυ ημ άνζνμ 43 παν. 12 πεν. γ‟ ημο κ. 

4605/2019. 
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3.3 Καηαθύνςζε - ζύκαρε ζύμβαζεξ  

Ε ακαζέημοζα ανπή θμηκμπμηεί ηεκ απυθαζε θαηαθφνςζεξ, μαδί με ακηίγναθμ υιςκ ηςκ πναθηηθχκ ηεξ 

δηαδηθαζίαξ ειέγπμο θαη αλημιυγεζεξ ηςκ πνμζθμνχκ, ζε θάζε πνμζθένμκηα, πμο δεκ έπεη απμθιεηζηεί 

μνηζηηθά135, εθηυξ απυ ημκ πνμζςνηκυ ακάδμπμ, ειεθηνμκηθά μέζς ημο ζοζηήμαημξ.   

Ε απυθαζε θαηαθφνςζεξ δεκ πανάγεη ηα έκκμμα απμηειέζμαηά ηεξ, εθυζμκ ε ακαζέημοζα ανπή δεκ ηεκ 

θμηκμπμίεζε ζε υιμοξ ημοξ πνμζθένμκηεξ πμο δεκ έπμοκ απμθιεηζηεί μνηζηηθά. Πα έκκμμα απμηειέζμαηα 

ηεξ απυθαζεξ θαηαθφνςζεξ θαη ηδίςξ ε ζφκαρε ηεξ ζφμβαζεξ επένπμκηαη εθυζμκ ζοκηνέλμοκ 

ζςνεοηηθά ηα ελήξ: 

α) πανέιζεη άπναθηε ε πνμζεζμία άζθεζεξ πνμδηθαζηηθήξ πνμζθογήξ ή ζε πενίπηςζε άζθεζεξ, 

πανέιζεη άπναθηε ε πνμζεζμία άζθεζεξ αίηεζεξ ακαζημιήξ θαηά ηεξ απυθαζεξ ηεξ Α.Γ.Ν.Ν. θαη ζε 

πενίπηςζε άζθεζεξ αίηεζεξ ακαζημιήξ θαηά ηεξ απυθαζεξ ηεξ Α.Γ.Ν.Ν., εθδμζεί απυθαζε επί ηεξ 

αίηεζεξ, με ηεκ επηθφιαλε ηεξ πμνήγεζεξ πνμζςνηκήξ δηαηαγήξ, ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζημ 

ηειεοηαίμ εδάθημ ηεξ παναγνάθμο 4 ημο άνζνμο 372 ημο κ.4412/2016, 

 

β) μιμθιενςζεί επηηοπχξ μ πνμζομβαηηθυξ έιεγπμξ απυ ημ Γιεγθηηθυ Οοκέδνημ, ζφμθςκα με ηα άνζνα 

35 θαη 36 ημο κ. 4129/2013, εθυζμκ απαηηείηαη, 

θαη  

 

γ) θμηκμπμηεζεί ε απυθαζε θαηαθφνςζεξ ζημκ πνμζςνηκυ ακάδμπμ, εθυζμκ μ ηειεοηαίμξ οπμβάιιεη, 

ζηεκ πενίπηςζε πμο απαηηείηαη, έπεηηα απυ ζπεηηθή πνυζθιεζε, οπεφζοκε δήιςζε, πμο οπμγνάθεηαη 

θαηά ηα μνηδυμεκα ζημ άνζνμ 79Α, ζηεκ μπμία ζα δειχκεηαη υηη, δεκ έπμοκ επέιζεη ζημ πνυζςπυ ημο 

μρηγεκείξ μεηαβμιέξ θαηά ηεκ έκκμηα ημο άνζνμο 104 θαη μυκμκ ζηεκ πενίπηςζε ημο πνμζομβαηηθμφ 

ειέγπμο ή ηεξ άζθεζεξ πνμδηθαζηηθήξ πνμζθογήξ θαηά ηεξ απυθαζεξ θαηαθφνςζεξ 136. Ε οπεφζοκε 

δήιςζε ειέγπεηαη απυ ηεκ ανμυδηα Γπηηνμπή Δηαγςκηζμμφ, ε μπμία ζοκηάζζεη πναθηηθυ πμο ζοκμδεφεη 

ηε ζφμβαζε. 

 

Ε ακαζέημοζα ανπή πνμζθαιεί ημκ ακάδμπμ κα πνμζέιζεη γηα οπμγναθή ημο ζομθςκεηηθμφ, ζέημκηάξ 

ημο πνμζεζμία πμο δε μπμνεί κα οπενβαίκεη ηηξ είθμζη (20) εμένεξ137 από ηεκ θμηκμπμίεζε ηεξ 

ζπεηηθήξ εηδηθήξ πνόζθιεζεξ. Σμ ζομθςκεηηθό έπεη απμδεηθηηθό παναθηήνα.  

Οηεκ πενίπηςζε πμο μ ακάδμπμξ δεκ πνμζέιζεη κα οπμγνάρεη ημ ςξ άκς ζομθςκεηηθυ μέζα ζηεκ 

ηεζείζα πνμζεζμία, θενφζζεηαη έθπηςημξ, θαηαπίπηεη οπέν ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ ε εγγοεηηθή 

επηζημιή ζομμεημπήξ ημο θαη αθμιμοζείηαη ε ίδηα, ςξ άκς δηαδηθαζία, γηα ημκ πνμζθένμκηα πμο οπέβαιε 

ηεκ  αμέζςξ επυμεκε πιέμκ ζομθένμοζα απυ μηθμκμμηθή άπμρε πνμζθμνά138.  

                                                 
135  Ννβ. άνζνμ 105 παν. 2 ημο κ. 4412/2016, υπςξ ακηηθαηαζηάζεθε απυ ημ άνζνμ 43 παν. 13 πεν. β‟ ημο κ. 

4605/2019. 

 
136  Ννβι. άνζνμ 105 παν. 3 ημο κ. 4412/2016, υπςξ ακηηθαηαζηάζεθε απυ ημ άνζνμ 43 παν. 13 πεν. γ‟ ημο κ. 

4605/2019. Γπηζεμαίκεηαη υηη ε απυθαζε θαηαθφνςζεξ θμηκμπμηείηαη ζημκ πνμζςνηκυ ακάδμπμ: α) ζηεκ 

πενίπηςζε πμο απαηηείηαη οπμβμιή οπεφζοκεξ δήιςζεξ, μεηά ημκ έιεγπμ αοηήξ θαη ηε δηαπίζηςζε ηεξ μνζυηεηάξ 

ηεξ απυ ηεκ Γπηηνμπή δηαγςκηζμμφ, θαη β) ζηεκ πενίπηςζε πμο δεκ απαηηείηαη ε οπμβμιή ηεξ ακςηένς οπεφζοκεξ 

δήιςζεξ, μεηά ηεκ μιμθιήνςζε ημο ειέγπμο ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ ημο πνμζςνηκμφ ακαδυπμο θαη ηεκ άπναθηε 

πάνμδμ ηεξ πνμζεζμίαξ άζθεζεξ πνμδηθαζηηθήξ πνμζθογήξ. 
137 Ννβι. άνζνμ 105 παν. 4 κ. 4412/2016, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ημ άνζνμ 107 πεν. 27 ημο κ. 4497/2017. 
138  Ννβι. άνζνμ 105 παν. 5  κ. 4412/2016, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε απυ ημ άνζνμ 43 παν. 13 ζεμείμ δ‟ ημο κ. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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3.4 Πνμδηθαζηηθέξ Πνμζθογέξ - Πνμζςνηκή Δηθαζηηθή Πνμζηαζία 

Ηάζε εκδηαθενυμεκμξ, μ μπμίμξ έπεη ή είπε ζομθένμκ κα ημο ακαηεζεί ε ζογθεθνημέκε ζφμβαζε θαη έπεη 

ή είπε οπμζηεί ή εκδέπεηαη κα οπμζηεί δεμία απυ εθηειεζηή πνάλε ή πανάιεηρε ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ 

θαηά πανάβαζε ηεξ κμμμζεζίαξ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ ή ηεξ εζςηενηθήξ κμμμζεζίαξ, δηθαημφηαη κα 

αζθήζεη πνμδηθαζηηθή πνμζθογή εκχπημκ ηεξ ΑΓΝΝ θαηά ηεξ ζπεηηθήξ πνάλεξ ή πανάιεηρεξ ηεξ 

ακαζέημοζαξ ανπήξ, πνμζδημνίδμκηαξ εηδηθχξ ηηξ κμμηθέξ θαη πναγμαηηθέξ αηηηάζεηξ πμο δηθαημιμγμφκ 

ημ αίηεμά ημο. Οε πενίπηςζε πνμζθογήξ θαηά πνάλεξ ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ139 ε πνμζεζμία γηα ηεκ 

άζθεζε ηεξ πνμδηθαζηηθήξ πνμζθογήξ είκαη: 

(α) δέθα (10) εμένεξ απυ ηεκ θμηκμπμίεζε ηεξ πνμζβαιιυμεκεξ πνάλεξ ζημκ εκδηαθενυμεκμ μηθμκμμηθυ 

θμνέα ακ ε πνάλε θμηκμπμηήζεθε με ειεθηνμκηθά μέζα ή ηειεμμμημηοπία ή  

(β) δεθαπέκηε (15) εμένεξ απυ ηεκ θμηκμπμίεζε ηεξ πνμζβαιιυμεκεξ πνάλεξ ζε αοηυκ ακ 

πνεζημμπμηήζεθακ άιια μέζα επηθμηκςκίαξ, άιιςξ   

γ) δέθα (10) εμένεξ απυ ηεκ πιήνε, πναγμαηηθή ή ηεθμαηνυμεκε, γκχζε ηεξ πνάλεξ πμο βιάπηεη ηα 

ζομθένμκηα ημο εκδηαθενυμεκμο μηθμκμμηθμφ θμνέα.  

Οε πενίπηςζε πανάιεηρεξ, ε πνμζεζμία γηα ηεκ άζθεζε ηεξ πνμδηθαζηηθήξ πνμζθογήξ είκαη δεθαπέκηε 

(15) εμένεξ απυ ηεκ επμμέκε ηεξ ζοκηέιεζεξ ηεξ πνμζβαιιυμεκεξ πανάιεηρεξ140. 

Ε πνμδηθαζηηθή πνμζθογή θαηαηίζεηαη ειεθηνμκηθά141 μέζς ηεξ ιεηημονγηθυηεηαξ «Γπηθμηκςκία» ημο 

ΓΟΕΔΕΟ ζημκ ειεθηνμκηθυ ηυπμ ημο δηαγςκηζμμφ, επηιέγμκηαξ θαηά πενίπηςζε ηεκ έκδεηλε 

«Ννμδηθαζηηθή Ννμζθογή» θαη επηζοκάπημκηαξ ημ ζπεηηθυ έγγναθμ ζε μμνθή ειεθηνμκηθμφ ανπείμο 

Portable Document Format (PDF), ημ μπμίμ θένεη εγθεθνημέκε πνμεγμέκε ειεθηνμκηθή οπμγναθή ή 

πνμεγμέκε ειεθηνμκηθή οπμγναθή με πνήζε εγθεθνημέκςκ πηζημπμηεηηθχκ142 

Γηα ημ παναδεθηυ ηεξ άζθεζεξ ηεξ πνμδηθαζηηθήξ πνμζθογήξ θαηαηίζεηαη πανάβμιμ απυ ημκ 

πνμζθεφγμκηα οπέν ημο Δεμμζίμο, θαηά ηα εηδηθά μνηδυμεκα ζημ άνζνμ 363 ημο κ. 4412/2016 ζημ 

άνζνμ 19 παν. 1.1 θαη ζημ άνζνμ 7  ηεξ με ανηζμ. 56902/215 Ρ.Α..  

Πμ πανάβμιμ  επηζηνέθεηαη ζημκ πνμζθεφγμκηα, ζε πενίπηςζε μιηθήξ ή μενηθήξ απμδμπήξ ηεξ 

πνμζθογήξ ημο ή ζε πενίπηςζε πμο, πνηκ ηεκ έθδμζε ηεξ απυθαζεξ ηεξ ΑΓΝΝ επί ηεξ πνμζθογήξ, ε 

ακαζέημοζα ανπή ακαθαιεί ηεκ πνμζβαιιυμεκε πνάλε ή πνμβαίκεη ζηεκ μθεηιυμεκε εκένγεηα.  

Ε πνμζεζμία γηα ηεκ άζθεζε ηεξ πνμδηθαζηηθήξ πνμζθογήξ θαη ε άζθεζή ηεξ θςιφμοκ ηε ζφκαρε ηεξ 

ζφμβαζεξ επί πμηκή αθονυηεηαξ, ε μπμία δηαπηζηχκεηαη με απυθαζε ηεξ ΑΓΝΝ μεηά απυ άζθεζε 

πνμζθογήξ, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 368 ημο κ. 4412/2016. Ηαη‟ ελαίνεζε, δεκ θςιφεηαη ε ζφκαρε ηεξ 

ζφμβαζεξ εάκ οπμβιήζεθε μυκμ μία (1) πνμζθμνά θαη δεκ οπάνπμοκ εκδηαθενυμεκμη οπμρήθημη.143  

                                                                                                                                                                            

4605/2019. 
139 Ννβι. άνζνμ 360 ημο κ. 4412/2016. 
140 Ννβι. άνζνμ 361 ημο κ. 4412/2016 
141 Οφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζημ άνζνμ 362 κ.4412/2016 θαη ημ άνζνμ 19 ηεξ ΡΑ ανηζμ. 56902/215 

«Σεπκηθέξ ιεπημμένεηεξ θαη δηαδηθαζίεξ ιεηημονγίαξ ημο Γζκηθμύ οζηήμαημξ Ηιεθηνμκηθώκ Δεμμζίςκ 

ομβάζεςκ (Γ..Η.ΔΗ..)».  
142 Οφμθςκα με ηεκ παν.3 ημο άνζνμο 8 ηεξ ΡΑ 56902/215 “Σεπκηθέξ ιεπημμένεηεξ θαη δηαδηθαζίεξ 

ιεηημονγίαξ ημο Γζκηθμύ οζηήμαημξ Ηιεθηνμκηθώκ Δεμμζίςκ ομβάζεςκ (Γ..Η.ΔΗ..)”. 
143  Ννβι. άνζνμ 364, παν. 2 ημο κ. 4412/2016, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε απυ ημ άνζνμ 43 παν. 41, πεν. β) ημο 

κ. 4605/2019. 
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Ηαηά ηα ιμηπά, ε άζθεζε ηεξ πνμδηθαζηηθήξ πνμζθογήξ δεκ θςιφεη ηεκ πνυμδμ ηεξ δηαγςκηζηηθήξ 

δηαδηθαζίαξ, εθηυξ ακ δεηεζμφκ πνμζςνηκά μέηνα πνμζηαζίαξ θαηά ημ άνζνμ 366 ημο κ.4412/2016. 

Μη ακαζέημοζεξ ανπέξ μέζς ηεξ ιεηημονγίαξ ηεξ «Γπηθμηκςκίαξ» ημο ΓΟΕΔΕΟ: 

• θμηκμπμημφκ ηεκ πνμζθογή ζε θάζε εκδηαθενυμεκμ ηνίημ ζφμθςκα με ηα πνμβιεπυμεκα ζηεκ πεν. α ημο 

πνχημο εδαθίμο ηεξ παν.1 ημο αν. 365 ημο κ. 4412/2016 θαη ηεκ πεν. α΄ ηεξ παν. 1 ημο άνζνμο 9 ημο 

π.δ. 39/2017. 

• δηαβηβάδμοκ ζηεκ Ανπή Γλέηαζεξ Ννμδηθαζηηθχκ Ννμζθογχκ (ΑΓΝΝ) ηα πνμβιεπυμεκα ζηεκ πεν. β 

ημο πνχημο εδαθίμο ηεξ παν. 1 ημο αν. 365 ημο κ. 4412/2016 θαη ηεκ πεν. α΄ ηεξ παν. 1 ημο άνζνμο 9 

ημο π.δ. 39/2017. 

Ε ΑΓΝΝ απμθαίκεηαη αηηημιμγεμέκα επί ηεξ βαζημυηεηαξ ηςκ πνμβαιιυμεκςκ πναγμαηηθχκ θαη 

κμμηθχκ ηζπονηζμχκ ηεξ πνμζθογήξ θαη ηςκ ηζπονηζμχκ ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ θαη, ζε πενίπηςζε 

πανέμβαζεξ, ηςκ ηζπονηζμχκ ημο πανεμβαίκμκημξ θαη δέπεηαη (εκ υις ή εκ μένεη) ή απμννίπηεη ηεκ 

πνμζθογή με απυθαζή ηεξ, ε μπμία εθδίδεηαη μέζα ζε απμθιεηζηηθή πνμζεζμία είθμζη (20) εμενχκ απυ 

ηεκ εμένα ελέηαζεξ ηεξ πνμζθογήξ 

Ε Ανπή επηιαμβάκεηαη απμθιεηζηηθά επί ζεμάηςκ πμο ζίγμκηαη με ηεκ πνμζθογή θαη δεκ μπμνεί κα 

ειέγλεη πανεμπηπηυκηςξ υνμοξ ηεξ δηαθήνολεξ ή δεηήμαηα πμο αθμνμφκ ηε δηεκένγεηα ηεξ 

δηαδηθαζίαξ144 

Οε πενίπηςζε ζομπιενςμαηηθήξ αηηημιμγίαξ επί ηεξ πνμζβαιιυμεκεξ πνάλεξ, αοηή οπμβάιιεηαη έςξ 

θαη δέθα (10) εμένεξ πνηκ ηεκ ζοδήηεζε ηεξ πνμζθογήξ θαη θμηκμπμηείηαη αοζεμενυκ ζημκ πνμζθεφγμκηα 

μέζς ηεξ πιαηθυνμαξ ημο ΓΟΕΔΕΟ ή ακ αοηυ δεκ είκαη εθηθηυ με μπμημδήπμηε πνυζθμνμ μέζμ. 

Ρπμμκήμαηα επί ηςκ απυρεςκ θαη ηεξ ζομπιενςμαηηθήξ αηηημιμγίαξ ηεξ Ακαζέημοζαξ Ανπήξ 

θαηαηίζεκηαη μέζς ηεξ πιαηθυνμαξ ημο ΓΟΕΔΕΟ έςξ πέκηε (5) εμένεξ πνηκ απυ ηε ζοδήηεζε ηεξ 

πνμζθογήξ.145 

Μη πνήζηεξ - μηθμκμμηθμί θμνείξ εκεμενχκμκηαη γηα ηεκ απμδμπή ή ηεκ απυννηρε ηεξ πνμζθογήξ απυ 

ηεκ ΑΓΝΝ.146 

Ε άζθεζε ηεξ ςξ άκς πνμδηθαζηηθήξ πνμζθογήξ απμηειεί πνμτπυζεζε γηα ηεκ άζθεζε ηςκ έκδηθςκ 

βμεζεμάηςκ  ηεξ αίηεζεξ ακαζημιήξ θαη ηεξ αίηεζεξ αθφνςζεξ ημο άνζνμο 372 ημο κ. 4412/2016 θαηά 

ηςκ εθηειεζηχκ πνάλεςκ ή παναιείρεςκ ηςκ ακαζεημοζχκ ανπχκ. 

Όπμημξ έπεη έκκμμμ ζομθένμκ μπμνεί κα δεηήζεη ηεκ ακαζημιή ηεξ εθηέιεζεξ ηεξ απυθαζεξ ηεξ 

ΑΓΝΝ θαη ηεκ αθφνςζή ηεξ εκχπημκ ημο ανμμδίμο δηθαζηενίμο 147. Δηθαίςμα άζθεζεξ ηςκ ίδηςκ 

εκδίθςκ βμεζεμάηςκ έπεη θαη ε ακαζέημοζα ανπή, ακ ε ΑΓΝΝ θάκεη δεθηή ηεκ πνμδηθαζηηθή 

πνμζθογή. Ιε ηα έκδηθα βμεζήμαηα ηεξ αίηεζεξ ακαζημιήξ θαη ηεξ αίηεζεξ αθφνςζεξ ιμγίδμκηαη 

ςξ ζομπνμζβαιιυμεκεξ με ηεκ απυθαζε ηεξ ΑΓΝΝ θαη υιεξ μη ζοκαθείξ πνμξ ηεκ ακςηένς 

απυθαζε πνάλεηξ ή παναιείρεηξ ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ, εθυζμκ έπμοκ εθδμζεί ή ζοκηειεζηεί 

ακηηζημίπςξ έςξ ηε ζοδήηεζε ηεξ αίηεζεξ ακαζημιήξ ή ηεκ πνχηε ζοδήηεζε ηεξ αίηεζεξ αθφνςζεξ.  

 

                                                 
144 Ε δηαδηθαζία ελέηαζεξ ηεξ πνμδηθαζηηθήξ πνμζθογήξ μνίδεηαη ζημ άνζνμ 367 ημο κ. 4412/2016, υπςξ 

έπεη ηνμπμπμηεζεί απυ ημ άνζνμ 43 παν. 43 ημο κ. 4605/2019.  
145  Ννβι. άνζνμ 365 παν. 1 ημο κ. 4412/2016, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε απυ ημ άνζνμ 43 παν. 42 ημο κ. 

4605/2019. 
146 Οφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζημ άνζνμ 19 ημο ΝΔ 39/4.5.2017 – Ηακμκηζμυξ ελέηαζεξ Ννμδηθαζηηθχκ 

Ννμζθογχκ εκχπημκ ηεξ Ανπήξ Γλέηαζεξ Ννμδηθαζηηθχκ Ννμζθογχκ 
147  Ννβι. Άνζνμ 372 παν. 1 έςξ 3 ημο κ. 4412/2016. 



ΑΔΑ: 6Χ8ΔΩΗΜ-ΧΝΔ



Ε άζθεζε ηεξ αίηεζεξ ακαζημιήξ δεκ ελανηάηαη απυ ηεκ πνμεγμφμεκε άζθεζε ηεξ αίηεζεξ αθφνςζεξ. 

Ε αίηεζε ακαζημιήξ θαηαηίζεηαη ζημ ανμυδημ δηθαζηήνημ μέζα ζε πνμζεζμία δέθα (10) εμενχκ απυ ηεκ 

θμηκμπμίεζε ή ηεκ πιήνε γκχζε ηεξ απυθαζεξ επί ηεξ πνμδηθαζηηθήξ πνμζθογήξ148. Γηα ηεκ άζθεζε ηεξ 

αηηήζεςξ ακαζημιήξ θαηαηίζεηαη πανάβμιμ, θαηά ηα εηδηθυηενα μνηδυμεκα ζημ άνζνμ 372 παν. 4 ημο κ. 

4412/2016. 

Ε άζθεζε αίηεζεξ ακαζημιήξ θςιφεη ηε ζφκαρε ηεξ ζφμβαζεξ, εθηυξ εάκ με ηεκ πνμζςνηκή δηαηαγή μ 

ανμυδημξ δηθαζηήξ απμθακζεί δηαθμνεηηθά149. 

Πέιμξ, είκαη δοκαηή ε άζθεζε πνμδηθαζηηθήξ πνμζθογήξ ζηεκ ΑΓΝΝ, γηα ηεκ θήνολε αθονυηεηαξ ηεξ 

ζοκαθζείζαξ ζφμβαζεξ, θαηά ηα εηδηθυηενα μνηδυμεκα ζηα άνζνα 368 έςξ θαη 371 ημο κ. 4412/2016. 

3.5 Μαηαίςζε Δηαδηθαζίαξ 

Ε ακαζέημοζα ανπή μαηαηχκεη ή δφκαηαη κα μαηαηχζεη εκ υις ή εκ μένεη, αηηημιμγεμέκα, ηε δηαδηθαζία 

ακάζεζεξ, γηα ημοξ ιυγμοξ θαη οπυ ημοξ υνμοξ ημο άνζνμο 106 ημο κ. 4412/2016, μεηά απυ γκχμε ηεξ 

ανμυδηαξ Γπηηνμπήξ ημο Δηαγςκηζμμφ. Γπίζεξ, ακ δηαπηζηςζμφκ ζθάιμαηα ή παναιείρεηξ ζε 

μπμημδήπμηε ζηάδημ ηεξ δηαδηθαζίαξ ακάζεζεξ, μπμνεί, μεηά απυ γκχμε ημο ανμυδημο μνγάκμο, κα 

αθονχζεη μενηθχξ ηε δηαδηθαζία ή κα ακαμμνθχζεη ακάιμγα ημ απμηέιεζμά ηεξ ή κα απμθαζίζεη ηεκ 

επακάιερή ηεξ απυ ημ ζεμείμ πμο εμθηιμπχνεζε ημ ζθάιμα ή ε πανάιεηρε.  

                                                 
148  Ννβι άνζνμ 372 παν. 4 ημο κ. 4412/2016, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε απυ ημ άνζνμ 43 παν. 45 ημο κ. 

4605/2019. 
149 Ννβι άνζνμ 372 παν. 4 ηειεοηαίμ εδάθημ ημο κ. 4412/2016 



ΑΔΑ: 6Χ8ΔΩΗΜ-ΧΝΔ



4. ΟΡΟΙ ΓΚΣΓΛΓΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Γγγοήζεηξ  (θαιήξ εθηέιεζεξ) 

Γηα ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ απαηηείηαη ε πανμπή εγγφεζεξ θαιήξ εθηέιεζεξ, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 

72 παν. 1 β) ημο κ. 4412/2016, ημ φρμξ ηεξ μπμίαξ ακένπεηαη ζε πμζμζηυ 5% επί ηεξ αλίαξ ηεξ 

ζφμβαζεξ, εθηυξ ΦΝΑ, θαη θαηαηίζεηαη πνηκ ή θαηά ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ.  

Ε εγγφεζε θαιήξ εθηέιεζεξ, πνμθεημέκμο κα γίκεη απμδεθηή, πνέπεη κα πενηιαμβάκεη θαη' ειάπηζημκ ηα 

ακαθενυμεκα ζηεκ πανάγναθμ 2.1.5. ζημηπεία ηεξ πανμφζαξ θαη επηπιέμκ ημκ ανηζμυ θαη ημκ ηίηιμ ηεξ 

ζπεηηθήξ ζφμβαζεξ.  

Ε εγγφεζε θαιήξ εθηέιεζεξ ηεξ ζφμβαζεξ θαιφπηεη ζοκμιηθά θαη πςνίξ δηαθνίζεηξ ηεκ εθανμμγή υιςκ 

ηςκ υνςκ ηεξ ζφμβαζεξ θαη θάζε απαίηεζε ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ έκακηη ημο ακαδυπμο, 

ζομπενηιαμβακμμέκεξ ηοπυκ ηζυπμζεξ πνμξ αοηυκ πνμθαηαβμιήξ. 150 

Οε πενίπηςζε ηνμπμπμίεζεξ ηεξ ζφμβαζεξ θαηά ηεκ πανάγναθμ 4.5, ε μπμία ζοκεπάγεηαη αφλεζε ηεξ 

ζομβαηηθήξ αλίαξ, μ ακάδμπμξ είκαη οπμπνεςμέκμξ κα θαηαζέζεη πνηκ ηεκ ηνμπμπμίεζε, 

ζομπιενςμαηηθή εγγφεζε ημ φρμξ ηεξ μπμίαξ ακένπεηαη ζε πμζμζηυ 5% επί ημο πμζμφ ηεξ αφλεζεξ, 

εθηυξ ΦΝΑ.  

Ε εγγφεζε θαιήξ εθηέιεζεξ θαηαπίπηεη ζε πενίπηςζε πανάβαζεξ ηςκ υνςκ ηεξ ζφμβαζεξ, υπςξ αοηή 

εηδηθυηενα μνίδεη.  

Ε εγγφεζε θαιήξ εθηέιεζεξ επηζηνέθεηαη ζημ ζφκμιυ ηεξ μεηά ηεκ μνηζηηθή πμζμηηθή θαη πμημηηθή 

παναιαβή ημο ακηηθεημέκμο ηεξ ζφμβαζεξ. Γάκ ζημ πνςηυθμιιμ μνηζηηθήξ πμημηηθήξ θαη πμζμηηθήξ 

παναιαβήξ ακαθένμκηαη παναηενήζεηξ ή οπάνπεη εθπνυζεζμε πανάδμζε, ε επηζηνμθή γίκεηαη μεηά ηεκ 

ακηημεηχπηζε ηςκ παναηενήζεςκ θαη ημο εθπνμζέζμμο.  

4.2  ομβαηηθό Πιαίζημ - Γθανμμζηέα Νμμμζεζία  

Ηαηά ηεκ εθηέιεζε ηεξ ζφμβαζεξ εθανμυδμκηαη μη δηαηάλεηξ ημο κ. 4412/2016, μη υνμη ηεξ πανμφζαξ 

δηαθήνολεξ θαη ζομπιενςμαηηθά μ Αζηηθυξ Ηχδηθαξ.  

4.3 Όνμη εθηέιεζεξ ηεξ ζύμβαζεξ 

4.3.1 Ηαηά ηεκ εθηέιεζε ηεξ ζφμβαζεξ μ ακάδμπμξ ηενεί ηηξ οπμπνεχζεηξ ζημοξ ημμείξ ημο 

πενηβαιιμκηηθμφ, θμηκςκηθμαζθαιηζηηθμφ θαη ενγαηηθμφ δηθαίμο, πμο έπμοκ ζεζπηζζεί με ημ δίθαημ ηεξ 

Έκςζεξ, ημ εζκηθυ δίθαημ, ζοιιμγηθέξ ζομβάζεηξ ή δηεζκείξ δηαηάλεηξ πενηβαιιμκηηθμφ, 

θμηκςκηθμαζθαιηζηηθμφ θαη ενγαηηθμφ δηθαίμο, μη μπμίεξ απανηζμμφκηαη ζημ Νανάνηεμα X ημο 

Ννμζανηήμαημξ Α΄. 

Ε ηήνεζε ηςκ εκ ιυγς οπμπνεχζεςκ απυ ημκ ακάδμπμ θαη ημοξ οπενγμιάβμοξ ημο ειέγπεηαη θαη 

βεβαηχκεηαη απυ ηα υνγακα πμο επηβιέπμοκ ηεκ εθηέιεζε ηεξ ζφμβαζεξ θαη ηηξ ανμυδηεξ δεμυζηεξ 

ανπέξ θαη οπενεζίεξ πμο εκενγμφκ εκηυξ ηςκ μνίςκ ηεξ εοζφκεξ θαη ηεξ ανμμδηυηεηάξ ημοξ. 

 

                                                 
150 Γδάθημ πέμπημ πενίπηςζεξ (β) παναγνάθμο 1 άνζνμο 72 κ. 4412/2016.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.4 Τπενγμιαβία 

4.4.1. Μ Ακάδμπμξ δεκ απαιιάζζεηαη απυ ηηξ ζομβαηηθέξ ημο οπμπνεχζεηξ θαη εοζφκεξ ιυγς 

ακάζεζεξ ηεξ εθηέιεζεξ ημήμαημξ/ημεμάηςκ ηεξ ζφμβαζεξ ζε οπενγμιάβμοξ. Ε ηήνεζε ηςκ 

οπμπνεχζεςκ ηεξ παν. 2 ημο άνζνμο 18 ημο κ. 4412/2016 απυ οπενγμιάβμοξ δεκ αίνεη ηεκ εοζφκε ημο 

θονίμο ακαδυπμο.  

 

4.4.2. Ηαηά ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ μ θφνημξ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα ακαθένεη ζηεκ ακαζέημοζα 

ανπή ημ υκμμα, ηα ζημηπεία επηθμηκςκίαξ θαη ημοξ κυμημμοξ εθπνμζχπμοξ ηςκ οπενγμιάβςκ ημο, μη 

μπμίμη ζομμεηέπμοκ ζηεκ εθηέιεζε αοηήξ, εθυζμκ είκαη γκςζηά ηε ζογθεθνημέκε πνμκηθή ζηηγμή.  

Γπηπιέμκ, οπμπνεμφηαη κα γκςζημπμηεί ζηεκ ακαζέημοζα ανπή θάζε αιιαγή ηςκ πιενμθμνηχκ αοηχκ, 

θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ ζφμβαζεξ, θαζχξ θαη ηηξ απαηημφμεκεξ πιενμθμνίεξ ζπεηηθά με θάζε κέμ 

οπενγμιάβμ, ημκ μπμίμ μ θφνημξ ακάδμπμξ πνεζημμπμηεί εκ ζοκεπεία ζηεκ εκ ιυγς ζφμβαζε, 

πνμζθμμίδμκηαξ ηα ζπεηηθά ζομθςκεηηθά/δειχζεηξ ζοκενγαζίαξ.151. Οε πενίπηςζε δηαθμπήξ ηεξ 

ζοκενγαζίαξ ημο Ακαδυπμο με οπενγμιάβμ/ οπενγμιάβμοξ ηεξ ζφμβαζεξ, αοηυξ οπμπνεμφηαη ζε άμεζε 

γκςζημπμίεζε ηεξ δηαθμπήξ αοηήξ ζηεκ Ακαζέημοζα Ανπή, μθείιεη δε κα δηαζθαιίζεη ηεκ μμαιή 

εθηέιεζε ημο ημήμαημξ/ ηςκ ημεμάηςκ ηεξ ζφμβαζεξ είηε απυ ημκ ίδημ, είηε απυ κέμ οπενγμιάβμ ημκ 

μπμίμ ζα γκςζημπμηήζεη ζηεκ ακαζέημοζα ανπή θαηά ηεκ ςξ άκς δηαδηθαζία.  

4.4.3. Ε ακαζέημοζα ανπή επαιεζεφεη ηε ζοκδνμμή ηςκ ιυγςκ απμθιεηζμμφ γηα ημοξ οπενγμιάβμοξ, 

υπςξ αοημί πενηγνάθμκηαη ζηεκ πανάγναθμ 2.2.3 θαη με ηα απμδεηθηηθά μέζα ηεξ παναγνάθμο 2.2.9.2 

ηεξ πανμφζαξ, εθυζμκ ημ(α) ημήμα(ηα) ηεξ ζφμβαζεξ, ημ(α) μπμίμ(α) μ ακάδμπμξ πνμηίζεηαη κα ακαζέζεη 

οπυ μμνθή οπενγμιαβίαξ ζε ηνίημοξ, οπενβαίκμοκ ζςνεοηηθά  ημ πμζμζηυ ημο ηνηάκηα ημηξ εθαηυ (30%) 

ηεξ ζοκμιηθήξ αλίαξ ηεξ ζφμβαζεξ. Γπηπιέμκ, πνμθεημέκμο κα μεκ αζεημφκηαη μη οπμπνεχζεηξ ηεξ παν. 

2 ημο άνζνμο 18 ημο κ. 4412/2016, δφκαηαη κα επαιεζεφζεη ημοξ ςξ άκς ιυγμοξ θαη γηα ημήμα ή 

ημήμαηα ηεξ ζφμβαζεξ πμο οπμιείπμκηαη ημο ςξ άκς πμζμζημφ.  

Όηακ απυ ηεκ ςξ άκς επαιήζεοζε πνμθφπηεη υηη ζοκηνέπμοκ ιυγμη απμθιεηζμμφ απαηηεί ή δφκαηαη κα 

απαηηήζεη ηεκ ακηηθαηάζηαζή ημο, θαηά ηα εηδηθυηενα ακαθενυμεκα ζηηξ παν. 5 θαη 6 ημο άνζνμο 131 ημο 

κ. 4412/2016.  

4.5 Σνμπμπμίεζε ζύμβαζεξ θαηά ηε δηάνθεηά ηεξ152 

Ε ζφμβαζε μπμνεί κα ηνμπμπμηείηαη θαηά ηε δηάνθεηά ηεξ, πςνίξ κα απαηηείηαη κέα δηαδηθαζία ζφκαρεξ 

ζφμβαζεξ, μυκμ ζφμθςκα με ημοξ υνμοξ θαη ηηξ πνμτπμζέζεηξ ημο άνζνμο 132 ημο κ. 4412/2016 θαη 

θαηυπηκ γκςμμδυηεζεξ ηεξ Γπηηνμπήξ ηεξ πεν. β  ηεξ παν. 11 ημο άνζνμο 221 ημο κ. 4412/153 154 

                                                 
151 Ννβι παν. 2 ημο άνζνμο 78 ημο κ. 4412/2016 
152  Ννβι. άνζνμ 132 ημο κ. 4412/2016, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ημ άνζνμ 43, παν. 21 ημο κ. 4605/2019 
153 Ννβι. άνζνμ 201 κ. 4412/2016, ζε ζοκδοαζμυ με ηεκ πενίπηςζε δ΄ ηεξ παν. 11 ημο άνζνμο 221, ε μπμία 

πνμζηέζεθε με ημ άνζνμ 107 πεν. 39 ημο κ. 4497/2017. 
154 Δοκαηυηεηα ηεξ Α.Α. κα πνμβιέρεη ζηε δηαθήνολε νήηνεξ ακαζεχνεζεξ/ πνμαηνέζεηξ. Οηεκ πενίπηςζε 

αοηή θαη εθυζμκ πνυθεηηαη γηα ζαθείξ, αθνηβείξ θαη νεηέξ νήηνεξ ακαζεχνεζεξ, ζηηξ μπμίεξ μπμνεί κα 

πενηιαμβάκμκηαη θαη νήηνεξ ακαζεχνεζεξ ηημχκ ή πνμαηνέζεηξ, επηηνέπεηαη ε ηνμπμπμίεζε ηεξ ζφμβαζεξ πςνίξ 

κέα δηαδηθαζία ζφκαρεξ, ακελανηήηςξ ηεξ πνεμαηηθήξ αλίαξ ηεξ ηνμπμπμίεζεξ. Μη νήηνεξ αοηέξ ακαθένμοκ ημ 

ακηηθείμεκμ θαη ηε θφζε ηςκ εκδεπυμεκςκ ηνμπμπμηήζεςκ ή πνμαηνέζεςκ, θαζχξ θαη ημοξ υνμοξ οπυ ημοξ 

μπμίμοξ μπμνμφκ κα εκενγμπμηεζμφκ. Μη πνμβιεπυμεκεξ ηνμπμπμηήζεηξ ή πνμαηνέζεηξ δε ζα πνέπεη κα 

μεηαβάιμοκ ηε ζοκμιηθή θφζε ηεξ ζφμβαζεξ (Ννβι. άνζνμ 132 παν. 1 α ΠΜΡ Κ. 4412/2016). 

https://www.taxheaven.gr/laws/view/index/law/4412/year/2016/article/221
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4.6 Δηθαίςμα μμκμμενμύξ ιύζεξ ηεξ ζύμβαζεξ155  

4.6.1. Ε ακαζέημοζα ανπή μπμνεί, με ηηξ πνμτπμζέζεηξ πμο μνίδμοκ μη θείμεκεξ δηαηάλεηξ, κα 

θαηαγγείιεη ηε ζφμβαζε θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ εθηέιεζήξ ηεξ, εθυζμκ: 

α) ε ζφμβαζε έπεη οπμζηεί μοζηχδε ηνμπμπμίεζε, θαηά ηεκ έκκμηα ηεξ παν. 4 ημο άνζνμο 132 ημο κ. 

4412/2016, πμο ζα απαηημφζε κέα δηαδηθαζία ζφκαρεξ ζφμβαζεξ  

β) μ ακάδμπμξ, θαηά ημ πνυκμ ηεξ ακάζεζεξ ηεξ ζφμβαζεξ, ηειμφζε ζε μηα απυ ηηξ θαηαζηάζεηξ πμο 

ακαθένμκηαη ζηεκ πανάγναθμ 2.2.3.1 θαη, ςξ εθ ημφημο, ζα έπνεπε κα έπεη απμθιεηζηεί απυ ηε 

δηαδηθαζία ζφκαρεξ ηεξ ζφμβαζεξ, 

γ) ε ζφμβαζε δεκ έπνεπε κα ακαηεζεί ζημκ ακάδμπμ ιυγς ζμβανήξ παναβίαζεξ ηςκ οπμπνεχζεςκ πμο 

οπέπεη απυ ηηξ Οοκζήθεξ θαη ηεκ Μδεγία 2014/24/ΓΓ, ε μπμία έπεη ακαγκςνηζηεί με απυθαζε ημο 

Δηθαζηενίμο ηεξ Έκςζεξ ζημ πιαίζημ δηαδηθαζίαξ δοκάμεη ημο άνζνμο 258 ηεξ ΟΘΓΓ. 

 

 

                                                 
155 βι.  Άνζνμ 133 ημο κ. 4412/2016 Δηθαίςμα μμκμμενμφξ ιφζεξ ηεξ ζφμβαζεξ 
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5. ΓΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΚΣΓΛΓΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σνόπμξ πιενςμήξ  

5.1.1. Ε πιενςμή ημο ακαδυπμο ζα πναγμαημπμηεζεί γηα ημ 100% ηεξ ζομβαηηθήξ αλίαξ θαη αθμφ 

πνμεγεζεί ε παναιαβή ηςκ μνγάκςκ απυ ηεκ ανμυδηα Γπηηνμπή. Πμ ίδημ ηζπφεη θαη γηα ηηξ ημεμαηηθέξ 

παναδυζεηξ. 

Ε πιενςμή ημο ζομβαηηθμφ ηημήμαημξ ζα γίκεηαη με ηεκ πνμζθυμηζε ηςκ κμμίμςκ παναζηαηηθχκ θαη 

δηθαημιμγεηηθχκ πμο πνμβιέπμκηαη απυ ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 200 παν. 4 ημο κ. 4412/2016156, 

θαζχξ θαη θάζε άιιμο δηθαημιμγεηηθμφ πμο ηοπυκ ήζειε δεηεζεί απυ ηηξ ανμυδηεξ οπενεζίεξ πμο 

δηεκενγμφκ ημκ έιεγπμ θαη ηεκ πιενςμή.  

5.1.2. Toκ Ακάδμπμ βανφκμοκ μη οπέν ηνίηςκ θναηήζεηξ, ςξ θαη θάζε άιιε επηβάνοκζε, ζφμθςκα με 

ηεκ θείμεκε κμμμζεζία, με ζομπενηιαμβακμμέκμο Φ.Ν.Α., γηα ηεκ πανάδμζε ημο οιηθμφ ζημκ ηυπμ θαη με 

ημκ ηνυπμ πμο πνμβιέπεηαη ζηα έγγναθα ηεξ ζφμβαζεξ. Ζδίςξ βανφκεηαη με ηηξ αθυιμοζεξ θναηήζεηξ:  

α) Ηνάηεζε 0,07% ε μπμία οπμιμγίδεηαη επί ηεξ αλίαξ θάζε πιενςμήξ πνμ θυνςκ θαη θναηήζεςκ ηεξ 

ανπηθήξ, θαζχξ θαη θάζε ζομπιενςμαηηθήξ ζφμβαζεξ Ρπέν ηεξ Γκηαίαξ Ακελάνηεηεξ Ανπήξ Δεμμζίςκ 

Οομβάζεςκ επηβάιιεηαη (άνζνμ 4 Κ.4013/2011 υπςξ ηζπφεη) 157 

β) Ηνάηεζε φρμοξ 0,02% οπέν ημο Δεμμζίμο, ε μπμία οπμιμγίδεηαη επί ηεξ αλίαξ, εθηυξ ΦΝΑ, ηεξ 

ανπηθήξ, θαζχξ θαη θάζε ζομπιενςμαηηθήξ ζφμβαζεξ. Πμ πμζυ αοηυ παναθναηείηαη ζε θάζε πιενςμή 

απυ ηεκ ακαζέημοζα ανπή ζημ υκμμα θαη γηα ιμγανηαζμυ ηεξ Γεκηθήξ Δηεφζοκζεξ Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ 

θαη Ννμμεζεηχκ ζφμθςκα με ηεκ παν. 6 ημο άνζνμο 36 ημο κ. 4412/2016158 

γ) Ηνάηεζε 0,06% ε μπμία οπμιμγίδεηαη επί ηεξ αλίαξ θάζε πιενςμήξ πνμ θυνςκ θαη θναηήζεςκ ηεξ 

ανπηθήξ θαζχξ θαη θάζε ζομπιενςμαηηθήξ ζφμβαζεξ οπέν ηεξ Ανπήξ Γλέηαζεξ Ννμδηθαζηηθχκ 

Ννμζθογχκ (άνζνμ 350 παν. 3 ημο κ. 4412/2016)159 . 

5.2 Κήνολε μηθμκμμηθμύ θμνέα εθπηώημο - Κονώζεηξ  

5.2.1. Μ ακάδμπμξ θενφζζεηαη οπμπνεςηηθά έθπηςημξ160 απυ ηε ζφμβαζε θαη απυ θάζε δηθαίςμα πμο 

απμννέεη απυ αοηήκ, με απυθαζε ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ, φζηενα απυ γκςμμδυηεζε ημο ανμυδημο 

μνγάκμο, εθυζμκ δεκ θμνηχζεη, παναδχζεη ή ακηηθαηαζηήζεη ηα ζομβαηηθά οιηθά ή δεκ επηζθεοάζεη ή 

ζοκηενήζεη αοηά μέζα ζημκ ζομβαηηθυ πνυκμ ή ζημκ πνυκμ πανάηαζεξ πμο ημο δμζεί, ζφμθςκα με υζα 

πνμβιέπμκηαη ζημ άνζνμ 206 ημο κ. 4412/2016 θαη ημ πανάνηεμα Ι ηεξ πανμφζαξ. 

                                                 
156 Ννβι. άνζνμ 200 παν. 4 ημο κ. 4412/2016, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ημ άνζνμ 107 πεν. 34 θαη 35 ημο κ. 

4497/2017.  
157  Ννβι. άνζνμ 4 παν. 3 έβδμμμ εδάθημ ημο κ. 4013/2011, υπςξ ακηηθαηαζηάζεθε απυ ημ άνζνμ 44 ημο κ. 

4605/2019. 
158 Μ πνυκμξ, ηνυπμξ θαη ε δηαδηθαζία θνάηεζεξ ηςκ ςξ άκς πνεμαηηθχκ πμζχκ, θαζχξ θαη θάζε άιιμ 

ακαγθαίμ ζέμα γηα ηεκ εθανμμγή ηεξ ςξ άκς θνάηεζεξ  ελανηάηαη απυ ηεκ έθδμζε ηεξ θμηκήξ απυθαζεξ ημο 

Ρπμονγμφ Μηθμκμμίαξ, Ακάπηολεξ θαη Πμονηζμμφ θαη Μηθμκμμηθχκ ηεξ παν. 6 ημο άνζνμο 36 ημο κ. 4412/2016. 
159 Ννβι Ρπμονγηθή Απυθαζε 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Ηαζμνηζμυξ ημο πνυκμο, ηνυπμο οπμιμγηζμμφ ηεξ 

δηαδηθαζίαξ παναθνάηεζεξ θαη απυδμζεξ ηεξ θνάηεζεξ 0,06% οπέν ηεξ Ανπήξ Γλέηαζεξ Ννμδηθαζηηθχκ 

Ννμζθογχκ (Α.Γ.Ν.Ν.), θαζχξ θαη ηςκ ιμηπχκ ιεπημμενεηχκ εθανμμγήξ ηεξ παναγνάθμο 3 ημο άνζνμο 350 ημο 

κ. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 
160 Άνζνμ 203 ημο κ. 4412/2016. 
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Δεκ θενφζζεηαη έθπηςημξ  υηακ: 

α) ημ οιηθυ δεκ θμνηςζεί ή παναδμζεί ή ακηηθαηαζηαζεί με εοζφκε ημο θμνέα πμο εθηειεί ηε ζφμβαζε. 

β) ζοκηνέπμοκ ιυγμη ακςηέναξ βίαξ 

Οημκ μηθμκμμηθυ θμνέα πμο θενφζζεηαη έθπηςημξ απυ ηεκ ζφμβαζε, επηβάιιεηαη, με απυθαζε ημο 

απμθαηκυμεκμο μνγάκμο, φζηενα απυ γκςμμδυηεζε ημο ανμμδίμο μνγάκμο, ημ μπμίμ οπμπνεςηηθά θαιεί 

ημκ ακάδμπμ πνμξ πανμπή ελεγήζεςκ μιηθή θαηάπηςζε ηεξ εγγφεζεξ θαιήξ εθηέιεζεξ ηεξ ζφμβαζεξ, 

5.2.2.  Ακ ημ οιηθυ θμνηςζεί - παναδμζεί ή ακηηθαηαζηαζεί μεηά ηε ιήλε ημο ζομβαηηθμφ πνυκμο θαη 

μέπνη ιήλεξ ημο πνυκμο ηεξ πανάηαζεξ πμο πμνεγήζεθε, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 206 ημο Κ.4412/16, 

επηβάιιεηαη πνυζηημμ161 5% επί ηεξ ζομβαηηθήξ αλίαξ ηεξ πμζυηεηαξ πμο παναδυζεθε εθπνυζεζμα. 

Πμ παναπάκς πνυζηημμ οπμιμγίδεηαη επί ηεξ ζομβαηηθήξ αλίαξ ηςκ εθπνυζεζμα παναδμζέκηςκ οιηθχκ, 

πςνίξ ΦΝΑ. Γάκ ηα οιηθά πμο παναδυζεθακ εθπνυζεζμα επενεάδμοκ ηε πνεζημμπμίεζε ηςκ οιηθχκ πμο 

παναδυζεθακ εμπνυζεζμα, ημ πνυζηημμ οπμιμγίδεηαη επί ηεξ ζομβαηηθήξ αλίαξ ηεξ ζοκμιηθήξ 

πμζυηεηαξ αοηχκ. 

Ηαηά ημκ οπμιμγηζμυ ημο πνμκηθμφ δηαζηήμαημξ ηεξ θαζοζηένεζεξ γηα θυνηςζε- πανάδμζε ή 

ακηηθαηάζηαζε ηςκ οιηθχκ, με απυθαζε ημο απμθαηκμμέκμο μνγάκμο, φζηενα απυ γκςμμδυηεζε ημο 

ανμμδίμο μνγάκμο, δεκ ιαμβάκεηαη οπυρε μ πνυκμξ πμο πανήιζε πένακ ημο εφιμγμο, θαηά ηα δηάθμνα 

ζηάδηα ηςκ δηαδηθαζηχκ, γηα ημ μπμίμ δεκ εοζφκεηαη μ ακάδμπμξ θαη παναηείκεηαη, ακηίζημηπα, μ πνυκμξ 

θυνηςζεξ - πανάδμζεξ. 

5.3 Δημηθεηηθέξ πνμζθογέξ θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεξ ηςκ ζομβάζεςκ162   

Μ ακάδμπμξ μπμνεί θαηά ηςκ απμθάζεςκ πμο επηβάιιμοκ ζε βάνμξ ημο θονχζεηξ, δοκάμεη ηςκ υνςκ 

ηςκ άνζνςκ 5.2 (Ηήνολε μηθμκμμηθμφ θμνέα εθπηχημο - Ηονχζεηξ), 6.1. (νυκμξ πανάδμζεξ οιηθχκ), 

6.4. (Απυννηρε ζομβαηηθχκ οιηθχκ – ακηηθαηάζηαζε), θαζχξ θαη θαη‟ εθανμμγή ηςκ ζομβαηηθχκ υνςκ 

κα αζθήζεη πνμζθογή γηα ιυγμοξ κμμημυηεηαξ θαη μοζίαξ εκχπημκ ημο θμνέα πμο εθηειεί ηε ζφμβαζε 

μέζα ζε ακαηνεπηηθή πνμζεζμία (30) εμενχκ απυ ηεκ εμενμμεκία ηεξ θμηκμπμίεζεξ ή ηεξ πιήνμοξ 

γκχζεξ ηεξ ζπεηηθήξ απυθαζεξ. Ε εμπνυζεζμε άζθεζε ηεξ πνμζθογήξ ακαζηέιιεη ηηξ επηβαιιυμεκεξ 

θονχζεηξ. Γπί ηεξ πνμζθογήξ απμθαζίδεη ημ ανμμδίςξ απμθαηκυμεκμ υνγακμ, φζηενα απυ γκςμμδυηεζε 

ημο πνμβιεπυμεκμο ζηηξ πενηπηχζεηξ β΄ θαη δ΄ ηεξ παναγνάθμο 11 ημο άνζνμο 221 ημο κ.4412/2016 

μνγάκμο, εκηυξ πνμζεζμίαξ ηνηάκηα (30) εμενχκ απυ ηεκ άζθεζή ηεξ, άιιςξ ζεςνείηαη ςξ ζηςπενχξ 

απμννηθζείζα. Ηαηά ηεξ απυθαζεξ αοηήξ δεκ πςνεί ε άζθεζε άιιεξ μπμηαζδήπμηε θφζεξ δημηθεηηθήξ 

πνμζθογήξ. Ακ θαηά ηεξ απυθαζεξ πμο επηβάιιεη θονχζεηξ δεκ αζθεζεί εμπνυζεζμα ε πνμζθογή ή ακ 

απμννηθζεί αοηή απυ ημ απμθαηκυμεκμ ανμμδίςξ υνγακμ, ε απυθαζε θαζίζηαηαη μνηζηηθή. Ακ αζθεζεί 

εμπνυζεζμα πνμζθογή, ακαζηέιιμκηαη μη ζοκέπεηεξ ηεξ απυθαζεξ μέπνη αοηή κα μνηζηηθμπμηεζεί. 

 

5.4 Δηθαζηηθή επίιοζε δηαθμνώκ 

Ηάζε δηαθμνά μεηαλφ ηςκ ζομβαιιυμεκςκ μενχκ πμο πνμθφπηεη απυ ηηξ ζομβάζεηξ πμο ζοκάπημκηαη 

ζημ πιαίζημ ηεξ πανμφζαξ δηαθήνολεξ , επηιφεηαη με ηεκ άζθεζε πνμζθογήξ ή αγςγήξ ζημ Δημηθεηηθυ 

Γθεηείμ ηεξ Νενηθένεηαξ, ημο Κμμμφ Εναθιείμο Ηνήηεξ, θαηά ηα εηδηθυηενα μνηδυμεκα ζηηξ παν. 1 έςξ 

                                                 
161 Άνζνμ 207 ημο κ. 4412/2016. 
162 Ννβι. άνζνμ 205 ημο κ. 4412/2016, υπςξ ακηηθαηαζηάζεθε απυ ημ άνζνμ 43 παν. 23 ημο κ. 4605/2019 
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θαη 6 ημο άνζνμο 205Α ημο κ. 4412/2016163. Ννηκ απυ ηεκ άζθεζε ηεξ πνμζθογήξ ζημ Δημηθεηηθυ 

Γθεηείμ πνμεγείηαη οπμπνεςηηθά ε ηήνεζε ηεξ πνμβιεπυμεκεξ ζημ άνζνμ 205 εκδηθμθακμφξ 

δηαδηθαζίαξ, δηαθμνεηηθά ε πνμζθογή απμννίπηεηαη ςξ απανάδεθηε. 

                                                 
163   Ννβ. άνζνμ 205Α ημο κ. 4412/2016, υπςξ πνμζηέζεθε με ημ άνζνμ 43 παν. 24 πεν. α‟ ημο κ. 

4605/2019.  
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6. ΓΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΚΣΓΛΓΗ  

6.1  Υνόκμξ πανάδμζεξ οιηθώκ 

6.1.1. Μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα παναδχζεη ηα υνγακα, μεηαθένμκηαξ θαη ημπμζεηχκηαξ ηα ζηηξ 

ζέζεηξ πμο πνμζδημνίδμκηαη ζηα ζπέδηα ηεξ, οπ‟ ανηζμυκ 9/2017, Ιειέηεξ ηεξ Δηεφζοκζεξ Πεπκηθχκ 

Ρπενεζηχκ θαη ζογθεθνημέκα ζηηξ ακαγναθυμεκεξ παηδηθέξ πανέξ. Ο πνόκμξ πανάδμζεξ πνμζδημνίδεηαη 

εκηόξ έλη 6 μεκώκ από ηεκ οπμγναθή ηεξ ζύμβαζεξ θαη ηεκ ακάνηεζή ηεξ ζημ ΚΗΜΔΗ.    

Μ ζομβαηηθυξ πνυκμξ πανάδμζεξ ηςκ οιηθχκ μπμνεί κα παναηείκεηαη, πνηκ απυ ηε ιήλε ημο ανπηθμφ 

ζομβαηηθμφ πνυκμο πανάδμζεξ, οπυ ηηξ  πνμτπμζέζεηξ ημο άνζνμο 206 ημο κ. 4412/2016. Οηεκ 

πενίπηςζε πμο ημ αίηεμα οπμβάιιεηαη απυ ημκ ακάδμπμ θαη ε πανάηαζε πμνεγείηαη πςνίξ κα 

ζοκηνέπμοκ ιυγμη ακςηέναξ βίαξ ή άιιμη ηδηαηηένςξ ζμβανμί ιυγμη πμο θαζηζημφκ ακηηθεημεκηθχξ 

αδφκαηε ηεκ εμπνυζεζμε πανάδμζε ηςκ ζομβαηηθχκ εηδχκ επηβάιιμκηαη μη θονχζεηξ ημο άνζνμο 207 

ημο κ. 4412/2016. 

6.1.2. Γάκ ιήλεη μ ζομβαηηθυξ πνυκμξ πανάδμζεξ, πςνίξ κα οπμβιεζεί εγθαίνςξ αίηεμα πανάηαζεξ ή, 

εάκ ιήλεη μ παναηαζείξ, θαηά ηα ακςηένς, πνυκμξ, πςνίξ κα παναδμζεί ημ οιηθυ, μ ακάδμπμξ 

θενφζζεηαη έθπηςημξ. 

6.1.3. Μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα εηδμπμηεί ηεκ οπενεζία πμο εθηειεί ηεκ πνμμήζεηα, ηεκ απμζήθε 

οπμδμπήξ ηςκ οιηθχκ θαη ηεκ επηηνμπή παναιαβήξ, γηα ηεκ εμενμμεκία πμο πνμηίζεηαη κα παναδχζεη 

ημ οιηθυ, ημοιάπηζημκ πέκηε (5) ενγάζημεξ εμένεξ κςνίηενα. 

Ιεηά απυ θάζε πνμζθυμηζε οιηθμφ ζηεκ απμζήθε οπμδμπήξ αοηχκ, μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα 

οπμβάιεη ζηεκ οπενεζία απμδεηθηηθυ, ζεςνεμέκμ απυ ημκ οπεφζοκμ ηεξ απμζήθεξ, ζημ μπμίμ 

ακαθένεηαη ε εμενμμεκία πνμζθυμηζεξ, ημ οιηθυ, ε πμζυηεηα θαη μ ανηζμυξ ηεξ ζφμβαζεξ ζε εθηέιεζε 

ηεξ μπμίαξ πνμζθμμίζηεθε. 

6.2  Παναιαβή οιηθώκ - Υνόκμξ θαη ηνόπμξ παναιαβήξ οιηθώκ 

6.2.1. H παναιαβή ηςκ οιηθχκ γίκεηαη απυ επηηνμπέξ, πνςημβάζμηεξ ή θαη δεοηενμβάζμηεξ, πμο 

ζογθνμημφκηαη ζφμθςκα με ηεκ παν. 11 εδ. β ημο άνζνμο 221 ημο Κ.4412/16164  ζφμθςκα με ηα 

μνηδυμεκα ζημ άνζνμ 208 ημο ςξ άκς κυμμο. Ηαηά ηεκ δηαδηθαζία παναιαβήξ ηςκ οιηθχκ δηεκενγείηαη 

πμζμηηθυξ θαη πμημηηθυξ έιεγπμξ θαη εθυζμκ ημ επηζομεί μπμνεί κα παναζηεί θαη μ ακάδμπμξ.  

Πμ θυζημξ ηεξ δηεκένγεηαξ ηςκ ειέγπςκ βανφκεη ημκ ακάδμπμ. 

                                                 
164 Άνζνμ 221 παν. 11 β) ημο κ. 4412/2016: “Γηα ηεκ παναθμιμφζεζε θαη ηεκ παναιαβή ηεξ ζφμβαζεξ 

πνμμήζεηαξ ζογθνμηείηαη ηνημειήξ ή πεκηαμειήξ Γπηηνμπή παναθμιμφζεζεξ θαη παναιαβήξ με απυθαζε ημο 

ανμυδημο απμθαηκμμέκμο μνγάκμο. Πμ υνγακμ αοηυ εηζεγείηαη γηα υια ηα ζέμαηα παναιαβήξ ημο θοζηθμφ 

ακηηθεημέκμο ηεξ ζφμβαζεξ, πνμβαίκμκηαξ, ζε μαθνμζθμπηθμφξ, ιεηημονγηθμφξ ή θαη επηπεηνεζηαθμφξ ειέγπμοξ ημο 

πνμξ παναιαβή ακηηθεημέκμο ηεξ ζφμβαζεξ, εθυζμκ πνμβιέπεηαη απυ ηε ζφμβαζε ή θνίκεηαη ακαγθαίμ, ζοκηάζζεη 

ηα ζπεηηθά πνςηυθμιια, παναθμιμοζεί θαη ειέγπεη ηεκ πνμζήθμοζα εθηέιεζε υιςκ ηςκ υνςκ ηεξ ζφμβαζεξ θαη 

ηεκ εθπιήνςζε ηςκ οπμπνεχζεςκ ημο ακαδυπμο θαη εηζεγείηαη ηε ιήρε ηςκ επηβεβιεμέκςκ μέηνςκ ιυγς με 

ηήνεζεξ ηςκ ςξ άκς υνςκ. Ιε απυθαζε ημο ανμυδημο απμθαηκμμέκμο μνγάκμο μπμνεί κα ζογθνμηείηαη 

δεοηενμβάζμηα επηηνμπή παναθμιμφζεζεξ θαη παναιαβήξ με ηηξ παναπάκς ανμμδηυηεηεξ”  
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Ε επηηνμπή παναιαβήξ, μεηά ημοξ πνμβιεπυμεκμοξ ειέγπμοξ ζοκηάζζεη πνςηυθμιια (μαθνμζθμπηθυ – 

μνηζηηθυ- παναιαβήξ ημο οιηθμφ με παναηενήζεηξ –απυννηρεξ  ηςκ οιηθχκ) ζφμθςκα με ηεκ παν.3 ημο 

άνζνμο 208 ημο κ. 4412/16. 

Πα πνςηυθμιια πμο ζοκηάζζμκηαη απυ ηηξ επηηνμπέξ (πνςημβάζμηεξ – δεοηενμβάζμηεξ) θμηκμπμημφκηαη 

οπμπνεςηηθά θαη ζημοξ ακαδυπμοξ. 

Ριηθά πμο απμννίθζεθακ ή θνίζεθακ παναιεπηέα με έθπηςζε επί ηεξ ζομβαηηθήξ ηημήξ, με βάζε ημοξ 

ειέγπμοξ πμο πναγμαημπμίεζε ε πνςημβάζμηα επηηνμπή παναιαβήξ, μπμνμφκ κα παναπέμπμκηαη γηα 

επακελέηαζε ζε δεοηενμβάζμηα επηηνμπή παναιαβήξ φζηενα απυ αίηεμα ημο ακαδυπμο ή αοηεπάγγειηα 

ζφμθςκα με ηεκ παν. 5 ημο άνζνμο 208 ημο κ.4412/16. Πα έλμδα βανφκμοκ ζε θάζε πενίπηςζε ημκ 

ακάδμπμ. 

Γπίζεξ, εάκ μ ηειεοηαίμξ δηαθςκεί με ηα απμηειέζμαηα ηςκ ενγαζηενηαθχκ ελεηάζεςκ πμο  

δηεκενγήζεθακ απυ πνςημβάζμηεξ ή δεοηενμβάζμηεξ επηηνμπέξ παναιαβήξ μπμνεί κα δεηήζεη εγγνάθςξ 

ελέηαζε θαη΄εθεζε ηςκ μηθείςκ ακηηδεηγμάηςκ, μέζα ζε ακαηνεπηηθή πνμζεζμία είθμζη (20) εμενχκ απυ 

ηεκ γκςζημπμίεζε ζε αοηυκ ηςκ απμηειεζμάηςκ ηεξ ανπηθήξ ελέηαζεξ,  με ημκ ηνυπμ  πμο 

πενηγνάθεηαη ζηεκ παν. 8 ημο άνζνμο 208 ημο Κ.4412/16. 

Πμ απμηέιεζμα  ηεξ θαη‟ έθεζε ελέηαζεξ είκαη οπμπνεςηηθυ θαη ηειεζίδηθμ θαη γηα ηα δφμ μένε. 

Μ ακάδμπμξ δεκ μπμνεί κα δεηήζεη παναπμμπή ζε δεοηενμβάζμηα επηηνμπή παναιαβήξ μεηά ηα 

απμηειέζμαηα ηεξ θαη‟ έθεζε ελέηαζεξ. 

6.2.2. Ε παναιαβή ηςκ οιηθχκ θαη ε έθδμζε ηςκ ζπεηηθχκ πνςημθυιιςκ παναιαβήξ πναγμαημπμηείηαη 

εκηυξ πνμκηθμφ δηαζηήμαημξ (06) έλη μεκχκ . 

Ακ ε παναιαβή ηςκ οιηθχκ θαη ε ζφκηαλε ημο ζπεηηθμφ πνςημθυιιμο δεκ πναγμαημπμηεζεί απυ ηεκ 

επηηνμπή παναιαβήξ μέζα ζημκ μνηδυμεκμ απυ ηε ζφμβαζε πνυκμ, ζεςνείηαη υηη ε παναιαβή 

ζοκηειέζζεθε αοημδίθαηα, με θάζε επηθφιαλε ηςκ δηθαηςμάηςκ ημο Δεμμζίμο θαη εθδίδεηαη πνμξ ημφημ 

ζπεηηθή απυθαζε ημο ανμμδίμο απμθαηκμμέκμο μνγάκμο, με βάζε μυκμ ημ ζεςνεμέκμ απυ ηεκ οπενεζία 

πμο παναιαμβάκεη ηα οιηθά απμδεηθηηθυ πνμζθυμηζεξ ημφηςκ, ζφμθςκα δε με ηεκ απυθαζε αοηή ε 

απμζήθε ημο θμνέα εθδίδεη δειηίμ εηζαγςγήξ ημο οιηθμφ θαη εγγναθήξ ημο ζηα βηβιία ηεξ, πνμθεημέκμο 

κα πναγμαημπμηεζεί ε πιενςμή ημο ακαδυπμο. 

Ακελάνηεηα απυ ηεκ, θαηά ηα ακςηένς, αοημδίθαηε παναιαβή θαη ηεκ πιενςμή ημο ακαδυπμο, 

πναγμαημπμημφκηαη μη πνμβιεπυμεκμη απυ ηεκ ζφμβαζε έιεγπμη απυ επηηνμπή πμο ζογθνμηείηαη με 

απυθαζε ημο ανμμδίμο απμθαηκμμέκμο μνγάκμο, ζηεκ μπμία δεκ μπμνεί κα ζομμεηέπμοκ μ πνυεδνμξ θαη 

ηα μέιε ηεξ επηηνμπήξ πμο δεκ πναγμαημπμίεζε ηεκ παναιαβή ζημκ πνμβιεπυμεκμ απυ ηεκ ζφμβαζε 

πνυκμ. Ε παναπάκς επηηνμπή παναιαβήξ πνμβαίκεη ζε υιεξ ηηξ δηαδηθαζίεξ παναιαβήξ πμο 

πνμβιέπμκηαη απυ ηεκ ςξ άκς πανάγναθμ 1 θαη ημ άνζνμ 208 ημο κ. 4412/2016 θαη ζοκηάζζεη ηα 

ζπεηηθά πνςηυθμιια. Ε εγγοεηηθή επηζημιή θαιήξ εθηέιεζεξ δεκ επηζηνέθεηαη πνηκ απυ ηεκ 

μιμθιήνςζε υιςκ ηςκ πνμβιεπμμέκςκ απυ ηε ζφμβαζε ειέγπςκ θαη ηε ζφκηαλε ηςκ ζπεηηθχκ 

πνςημθυιιςκ.165 

6.3  

 

                                                 
165 Οημ άνζνμ αοηυ ε Α.Α. μπμνεί κα πνεζημμπμηήζεη μεηαβαηηθά ηηξ μδεγίεξ πμο δίκμκηαη ζηεκ ΡΑ 

Ν1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), ε μπμία δεκ έπεη θαηανγεζεί. 
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6.4  Απόννηρε ζομβαηηθώκ οιηθώκ – Ακηηθαηάζηαζε 

6.4.1. Οε πενίπηςζε μνηζηηθήξ απυννηρεξ μιυθιενεξ ή μένμοξ ηεξ ζομβαηηθήξ πμζυηεηαξ ηςκ οιηθχκ, 

με απυθαζε ημο απμθαηκμμέκμο μνγάκμο φζηενα απυ γκςμμδυηεζε ημο ανμυδημο μνγάκμο, μπμνεί κα 

εγθνίκεηαη ακηηθαηάζηαζή ηεξ με άιιε, πμο κα είκαη ζφμθςκε με ημοξ υνμοξ ηεξ ζφμβαζεξ, μέζα ζε 

ηαθηή πνμζεζμία πμο μνίδεηαη απυ ηεκ απυθαζε αοηή. 

6.4.2. Ακ ε ακηηθαηάζηαζε γίκεηαη μεηά ηε ιήλε ημο ζομβαηηθμφ πνυκμο, ε πνμζεζμία πμο μνίδεηαη γηα 

ηεκ ακηηθαηάζηαζε δεκ μπμνεί κα είκαη μεγαιφηενε ημο 1/2 ημο ζοκμιηθμφ ζομβαηηθμφ πνυκμο, μ δε 

ακάδμπμξ ζεςνείηαη ςξ εθπνυζεζμμξ θαη οπυθεηηαη ζε θονχζεηξ ιυγς εθπνυζεζμεξ πανάδμζεξ. 

Ακ μ ακάδμπμξ δεκ ακηηθαηαζηήζεη ηα οιηθά πμο απμννίθζεθακ μέζα ζηεκ πνμζεζμία πμο ημο ηάπζεθε 

θαη εθυζμκ έπεη ιήλεη μ ζομβαηηθυξ πνυκμξ, θενφζζεηαη έθπηςημξ θαη οπυθεηηαη ζηηξ πνμβιεπυμεκεξ 

θονχζεηξ. 

6.4.3. Ε επηζηνμθή ηςκ οιηθχκ πμο απμννίθζεθακ γίκεηαη ζφμθςκα με ηα πνμβιεπυμεκα ζηηξ παν. 2 

θαη 3  ημο άνζνμο 213 ημο κ. 4412/2016. 

6.5  

6.6 Γγγοεμέκε ιεηημονγία πνμμήζεηαξ166 

Ηαηά ηεκ πενίμδμ ηεξ εγγοεμέκεξ ιεηημονγίαξ, μ ακάδμπμξ εοζφκεηαη γηα ηεκ θαιή ιεηημονγία ημο 

ακηηθεημέκμο ηεξ πνμμήζεηαξ Γπίζεξ, μθείιεη θαηά ημ πνυκμ ηεξ εγγοεμέκεξ ιεηημονγίαξ κα πνμβαίκεη 

ζηεκ πνμβιεπυμεκε ζοκηήνεζε θαη κα απμθαηαζηήζεη μπμηαδήπμηε βιάβε με ηνυπμ θαη ζε πνυκμ πμο 

πενηγνάθεηαη ζηηξ ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ θαη ζηα ιμηπά ηεφπε ηεξ ζφμβαζεξ. 

Γηα ηεκ παναθμιμφζεζε ηεξ εθπιήνςζεξ ηςκ ζομβαηηθχκ οπμπνεχζεςκ ημο ακαδυπμο ε επηηνμπή 

παναθμιμφζεζεξ θαη παναιαβήξ ή ε εηδηθή επηηνμπή πμο μνίδεηαη γηα ημκ ζθμπυ αοηυκ απυ ηεκ 

ακαζέημοζα ανπή167 πνμβαίκεη ζημκ απαηημφμεκμ έιεγπμ ηεξ ζομμυνθςζεξ ημο ακαδυπμο ζηα 

πνμβιεπυμεκα ζηεκ ζφμβαζε γηα ηεκ εγγοεμέκε ιεηημονγία θαζ‟ υιμκ ημκ πνυκμ ηζπφμξ ηεξ ηενχκηαξ 

ζπεηηθά πναθηηθά. Οε πενίπηςζε με ζομμυνθςζεξ ημο ακαδυπμο πνμξ ηηξ ζομβαηηθέξ ημο οπμπνεχζεηξ, 

επηηνμπή εηζεγείηαη ζημ απμθαηκυμεκμ υνγακμ ηεξ ζφμβαζεξ ηεκ έθπηςζε ημο ακαδυπμο. 

Μέζα ζε έκα (1) μήκα απυ ηεκ ιήλε ημο πνμβιεπυμεκμο πνυκμο ηεξ εγγοεμέκεξ ιεηημονγίαξ ε ςξ άκς 

επηηνμπή ζοκηάζζεη ζπεηηθυ πνςηυθμιιμ παναιαβήξ ηεξ εγγοεμέκεξ ιεηημονγίαξ, ζημ μπμίμ 

απμθαίκεηαη γηα ηεκ ζομμυνθςζε ημο ακαδυπμο ζηηξ απαηηήζεηξ ηεξ ζφμβαζεξ. Οε πενίπηςζε με 

ζομμυνθςζεξ, μιηθήξ ή μενηθήξ, ημο ακαδυπμο, ημ ζοιιμγηθυ υνγακμ μπμνεί κα πνμηείκεη ηεκ μιηθή ή 

μενηθή θαηάπηςζε ηεξ εγγοήζεςξ θαιήξ ιεηημονγίαξ πμο πνμβιέπεηαη ζημ άνζνμ 4.1.2 ηεξ πανμφζαξ. 

Πμ πνςηυθμιιμ εγθνίκεηαη απυ ημ ανμυδημ απμθαηκυμεκμ υνγακμ. 

Γηδηθόηενα:  

Ο ελμπιηζμόξ ζα πνέπεη επίζεξ κα δηαζέηεη ηηξ παναθάης εγγοήζεηξ θαιήξ ιεηημονγίαξ: 

10 εηώκ έκακηη αζημπίαξ οιηθμύ ή θαηαζθεοαζηηθμύ ειαηηώμαημξ ζε όια ηα γαιβακηζμέκα άιια θαη 

με επηθαιομμέκα μεηαιιηθά μένε, ζηενεά πιαζηηθά θαη ΗΡΓ πάκει. 

5 πνόκηα έκακηη αζημπίαξ οιηθμύ θαηαζθεοαζηηθμύ ειαηηώμαημξ ζηα ειαηήνηα, ηα επηθαιομμέκα 

μεηαιιηθά μένε, ηα μμνθμπμηεμέκα πιαζηηθά μένε θαη θαηαζθεοέξ δηπηύςκ. 

                                                 
166 Άνζνμ 215 ημο κ. 4412/2016 
167   Ννβι άνζνμ 215 κ. 4412/2016, υπςξ ηνμπμπμηήζεθε με ημ αν. 33 παν. 5 ημο κ. 4608/2019. 
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2 πνόκηα ζε ζπέζε με ιεηημονγηθά ζθάιμαηα πμο μθείιμκηαη ζε οιηθό ή ζε θαηαζθεοαζηηθά 

ειαηηώμαηα ζε θηκεηά πιαζηηθά μένε εθ όζμκ ηενμύκηαη μη μδεγίεξ ημο θαηαζθεοαζηή γηα ηεκ 

ημπμζέηεζε ηε πνήζε θαη ηε ζοκηήνεζή ημο.  

6.7  Καηαγγειία ηεξ ζύμβαζεξ- Τπμθαηάζηαζε ακαδόπμο-  

6.7.1 Οηεκ πενίπηςζε πμο, θαηά ηεκ εθηέιεζε ηεξ ζφμβαζεξ, μ ακάδμπμξ θαηαδηθαζηεί αμεηάθιεηα γηα 

έκα απυ ηα αδηθήμαηα πμο ακαθένμκηαη ζηεκ παν. 2.2.3.1 ηεξ πανμφζαξ, ε ακαζέημοζα ανπή δφκαηαη κα 

θαηαγγείιεη μμκμμενχξ ηε ζφμβαζε θαη κα ακαδεηήζεη ηοπυκ αληχζεηξ απμδεμίςζεξ, ζφμθςκα με ηηξ 

ζπεηηθέξ δηαηάλεηξ ημο ΑΗ, πενί αμθμηενμβανχκ ζομβάζεςκ.  

 

6.7.2 Γάκ μ ακάδμπμξ πηςπεφζεη ή οπαπζεί ζε δηαδηθαζία ελογίακζεξ ή εηδηθήξ εθθαζάνηζεξ ή ηεζεί 

οπυ ακαγθαζηηθή δηαπείνηζε απυ εθθαζανηζηή ή απυ ημ δηθαζηήνημ ή οπαπζεί ζε δηαδηθαζία πηςπεοηηθμφ 

ζομβηβαζμμφ ή ακαζηείιεη ηηξ επηπεηνεμαηηθέξ ημο δναζηενηυηεηεξ ή εάκ βνίζθεηαη ζε μπμηαδήπμηε 

ακάιμγε θαηάζηαζε, πνμθφπημοζα απυ πανυμμηα δηαδηθαζία, πνμβιεπυμεκε ζε εζκηθέξ δηαηάλεηξ κυμμο, 

ε ακαζέημοζα ανπή δφκαηαη, μμμίςξ, κα θαηαγγείιεη μμκμμενχξ ηε ζφμβαζε θαη κα ακαδεηήζεη ηοπυκ 

αληχζεηξ απμδεμίςζεξ, ζφμθςκα με ηηξ ζπεηηθέξ δηαηάλεηξ ημο ΑΗ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΜΓΛΓΣΗ  

Ε, με ανηζμυ 9/2017 Ιειέηε ηεξ Δηεφζοκζεξ Πεπκηθχκ Ρπενεζηχκ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  ΓΓΓ - ΟΔΗΓΙΓ 

 

Γκηαίμ Γονςπασθό Έγγναθμ ομβάζεςκ (ΓΓΓ)  

A. Γηζαγςγή   

1. Νμημ είκαη ημ ζεζμηθυ πιαίζημ πμο δηέπεη ημ ΓΓΓΟ;  

Μ «Γθηειεζηηθυξ Ηακμκηζμυξ (ΓΓ) 2016/7 ΠΕΟ ΓΝΖΠΞΜΝΕΟ ηεξ 5εξ Ζακμοανίμο 2016 γηα ηεκ 

θαζηένςζε ημο ηοπμπμηεμέκμο εκηφπμο γηα ημ Γονςπασθυ Γκηαίμ Έγγναθμ Ννμμήζεηαξ», μ μπμίμξ 

πνμζδημνίδεη ακαιοηηθά ημ ηοπμπμηεμέκμ έκηοπμ πμο ζα πνεζημμπμηείηαη γηα ημοξ ζθμπμφξ ηεξ 

θαηάνηηζεξ ημο ΓΓΓΟ.  

Νεναηηένς, ζημ Κ.4412/2016 με ημκ μπμίμ εκζςμαηχζεθε ζημ εζκηθυ δίθαημ ε Μδεγία 2014/24/ΓΓ γηα 

ηηξ δεμυζηεξ ζομβάζεηξ θαη ζογθεθνημέκα ζημ άνζνμ 79 (άνζνμ 59 ηεξ Μδεγίαξ) νοζμίδεηαη ημ γεκηθυ 

πιαίζημ πνήζεξ ημο ΓΓΓΟ ζηηξ δηαδηθαζίεξ ζφκαρεξ δεμμζίςκ ζομβάζεςκ.  

 

2. Πη είκαη ημ ΓΓΓΟ θαη ημ ειεθηνμκηθυ ΓΓΓΟ (eΓΓΓΟ);  

Ννυθεηηαη γηα μηα οπεφζοκε δήιςζε ηεξ θαηαιιειυηεηαξ, ηεξ μηθμκμμηθήξ θαηάζηαζεξ θαη ηςκ 

ηθακμηήηςκ ηςκ επηπεηνήζεςκ, ε μπμία πνεζημμπμηείηαη ςξ πνμθαηανθηηθυ απμδεηθηηθυ ζε υιεξ ηηξ 

δηαδηθαζίεξ ζφκαρεξ δεμμζίςκ ζομβάζεςκ πμο οπενβαίκμοκ ημ θαηχηαημ υνημ ηεξ ΓΓ. Ε οπεφζοκε 

δήιςζε επηηνέπεη ζηηξ ζομμεηέπμοζεξ εηαηνείεξ ή άιιμοξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ κα απμδείλμοκ υηη:  

 

• δεκ βνίζθμκηαη ζε μία απυ ηηξ θαηαζηάζεηξ γηα ηηξ μπμίεξ πνέπεη ή είκαη δοκαηυκ κα 

απμθιεηζημφκ απυ ηε ζφκαρε δεμυζηαξ ζφμβαζεξ 

• πιενμφκ ηα ζοκαθή θνηηήνηα απμθιεηζμμφ θαη επηιμγήξ 

 

 Ιυκμκ μ πνμζςνηκυξ ακάδμπμξ ζα πνέπεη κα οπμβάιεη ηα πηζημπμηεηηθά πμο δεημφκηαη απυ ηεκ 

ακαζέημοζα ανπή ςξ απμδεηθηηθά ζημηπεία. Απυ ημοξ οπυιμηπμοξ ζομμεηέπμκηεξ εκδέπεηαη κα 

δεηεζμφκ μνηζμέκα ή υια ηα έγγναθα ζε πενηπηχζεηξ αμθηβμιηχκ. Οε πενίπηςζε πμο μ πνμζςνηκυξ 

ακάδμπμξ πανέπεη ημοξ ζοκδέζμμοξ γηα ηα πνςηυηοπα απμδεηθηηθά ζημηπεία ζηα ακηίζημηπα μεηνχα, ε 

ακαζέημοζα ανπή μπμνεί κα έπεη άμεζε πνυζβαζε απυ εθεί. Γηδηθυηενα, με βάζε ηεκ παν. 6 ημο άνζνμο 

79 ημο Κ.4412/2016, μη μηθμκμμηθμί θμνείξ δεκ οπμπνεμφκηαη κα οπμβάιμοκ δηθαημιμγεηηθά ή άιια 

απμδεηθηηθά ζημηπεία υηακ ε ακαζέημοζα ανπή έπεη ηε δοκαηυηεηα κα ιαμβάκεη ηα πηζημπμηεηηθά ή ηηξ 

ζοκαθείξ πιενμθμνίεξ απεοζείαξ μέζς πνυζβαζεξ ζε εζκηθή βάζε δεδμμέκςκ ζε μπμημδήπμηε θνάημξ-

μέιμξ ηεξ Έκςζεξ.  

Πμ ΓΓΓΟ δεκ πενηιαμβάκεη ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ. Ηαιφπηεη μυκμ ημοξ υνμοξ ζομμεημπήξ 

(πνμεπηιμγή) απυ πιεονάξ θνηηενίςκ απμθιεηζμμφ θαη επηιμγήξ.  
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Πμ eΓΓΓΟ είκαη ε ειεθηνμκηθή έθδμζε αοηήξ ηεξ οπεφζοκεξ δήιςζεξ, πμο πανέπεηαη ζημ δηαδίθηομ απυ 

ηεκ Γονςπασθή Γπηηνμπή ζημ URL:  https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd  

 

3. Νμηεξ ιεηημονγίεξ πανέπεη ε οπενεζία eΓΓΓΟ ηεξ Γονςπασθήξ Γπηηνμπήξ;  

Ε οπενεζία eΓΓΓΟ επηηνέπεη:  

• ζηηξ ακαζέημοζεξ ανπέξ, κα ζομπιενχκμοκ θαη κα πνεζημμπμημφκ έκα οπυδεηγμα ΓΓΓΟ 

θαζμνίδμκηαξ ηα θνηηήνηα απμθιεηζμμφ επηιμγήξ 

• ζηε ζομμεηέπμοζα επηπείνεζε κα ζομπιενχκεη, κα επακαπνεζημμπμηεί, κα  ηειεθμνηχκεη θαη κα 

εθηοπχκεη ημ ΓΓΓΟ γηα μηα ζογθεθνημέκε δηαδηθαζία.  

Ε Γονςπασθή Γπηηνμπή, πνμξ δηεοθυιοκζε ηςκ ακαζεημοζχκ ανπχκ/ακαζεηυκηςκ θμνέςκ θαζχξ θαη 

ηςκ μηθμκμμηθχκ θμνέςκ, ελέδςζε ζπεηηθυ έγγναθμ με Οοπκέξ Γνςηήζεηξ (Frequently Asked 

Questions - FAQ), υζμκ αθμνά ημ ειεθηνμκηθυ Γκηαίμ Γονςπασθυ Έγγναθμ Οομβάζεςκ (eΓΓΓΟ), 

εζηηάδμκηαξ ζε ζέμαηα βαζηθχκ ανπχκ ημο ΓΓΓΟ, πνήζεξ ηεξ οπενεζίαξ eΓΓΓΟ πμο πνμζθένεη ε ΓΓ 

θαζχξ θαη ζέμαηα ηεπκηθά θαη εθανμμγήξ ημο eEEEΟ.  

 

 

Β. Οομβμοιέξ ζπεηηθά με ηε πνήζε ηεξ οπενεζίαξ eΓΓΓΟ.  

1.- Νμηά είκαη ε δηαδηθαζία δεμημονγίαξ θαη οπμβμιήξ ημο ΓΓΓΟ απυ ηηξ ακαζέημοζεξ ανπέξ γηα πνήζε 

ζε δηαγςκηζμμφξ πμο δηεκενγμφκ μέζς ημο ΓΟΕΔΕΟ;  Γηδηθυηενα γηα ημοξ δηαγςκηζμμφξ με αλία άκς 

ηςκ μνίςκ γηα ηεκ εθανμμγή ηςκ δηαηάλεςκ ημο ΓΓΓΟ, μη μπμίμη θαη δηελάγμκηαη μέζς ημο ΓΟΕΔΕΟ, 

πνμηείκεηαη μη ακαζέημοζεξ ανπέξ/ακαζέημκηεξ θμνείξ κα εθανμυδμοκ ηεκ αθυιμοζε δηαδηθαζία 

δεμημονγίαξ θαη οπμβμιήξ :  

I. Μη ακαζέημοζεξ ανπέξ/ακαζέημκηεξ θμνείξ ζοκηάζζμοκ με πνήζε ηεξ οπενεζίαξ eΓΓΓΟ, ήημη ηεξ 

δηαδηθηοαθήξ πιαηθυνμαξ πμο δηαζέηεη ε ΓΓ, εθείκμ ημ πνυηοπμ eΓΓΓΟ πμο επηζομμφκ γηα ημκ 

εθάζημηε δηαγςκηζμυ ημοξ, θαη πανάγμοκ ημ ζπεηηθυ πνυηοπμ eΓΓΓΟ ζε μμνθή ανπείςκ ηφπμο XML θαη 

PDF, ηα μπμία θαη απμζεθεφμοκ, ανπηθά, ημπηθά ζημκ ειεθηνμκηθυ οπμιμγηζηή ημοξ. Οεμεηχκμκηαη ηα 

ελήξ:  

-  ημ ανπείμ XML πανάγεηαη άμεζα απυ ηεκ οπενεζία eΓΓΓΟ επηιέγμκηαξ ημ θμομπί «Γλαγςγή».  

- ημ ανπείμ PDF πανάγεηαη έμμεζα απυ ηεκ οπενεζία eΓΓΓΟ επηιέγμκηαξ ημ θμομπί «Γθηφπςζε». Ε 

εθηφπςζε ζα πνέπεη κα ακαθαηεοζοκζεί ζε εηθμκηθυ εθηοπςηή PDF (virtual PDF printer), ήημη 

ιμγηζμηθυ, εγθαηεζηεμέκμ ζημκ ειεθηνμκηθυ οπμιμγηζηή ημο πνήζηε, ημ μπμίμ απμζεθεφεη ημ 

πενηεπυμεκμ ηεξ εθηφπςζεξ ζε ειεθηνμκηθυ ανπείμ PDF ακηί κα ημ δνμμμιμγεί ζε θοζηθυ εθηοπςηή. 

Γκδεηθηηθά ε ιεηημονγία αοηή μπμνεί κα πναγμαημπμηεζεί εγγεκχξ απυ θοιιμμεηνεηή δηαδηθηφμο, υπςξ 

π.π. Google Chrome, ή απυ ελεηδηθεομέκμ ιμγηζμηθυ, υπςξ π.π. CutePDF.  

ΖΖ. Μη ακαζέημοζεξ ανπέξ/ακαζέημκηεξ θμνείξ, ακανημφκ ζημ πχνμ ημο δηαγςκηζμμφ ηεξ δεμυζηαξ 

ζφμβαζεξ ζημ ΓΟΕΔΕΟ ηα παναπζέκηα ανπεία ςξ ελήξ:  

- ημ πενηεπυμεκμ ημο ανπείμο PDF είηε εκζςμαηχκεηαη ζημ θείμεκμ ηεξ  δηαθήνολεξ θαη θμηκμπμηείηαη 

έηζη μέζς αοηήξ ζημοξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ, είηε ημ ανπείμ PDF, ρεθηαθά οπμγεγναμμέκμ, ακανηάηαη 

λεπςνηζηά ςξ ακαπυζπαζημ μένμξ ηεξ δηαθήνολεξ θαη  

- ημ ανπείμ XML ακανηάηαη επηθμονηθά γηα ηεκ δηεοθυιοκζε ηςκ μηθμκμμηθχκ θμνέςκ πνμθεημέκμο κα 

ζοκηάλμοκ μέζς ηεξ οπενεζίαξ eΓΓΓΟ ηεξ ΓΓ ηε ζπεηηθή απάκηεζε ημοξ.  
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2. - Νχξ οπμβάιιεηαη ημ ΓΓΓΟ απυ ημοξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ ζημ πιαίζημ δηαγςκηζμχκ πμο 

δηεκενγμφκηαη μέζς ημο ΓΟΕΔΕΟ;  

 

Μη μηθμκμμηθμί θμνείξ μθείιμοκ κα οπμβάιμοκ με ηεκ πνμζθμνά ημοξ ζομπιενςμέκμ ημ πνυηοπμ ΓΓΓΟ 

υπςξ αοηυ έπεη μνηζηεί απυ ηηξ ακαζέημοζεξ ανπέξ/ημοξ ακαζέημκηεξ θμνείξ ζηε δηαθήνολε (ήημη είηε 

ζημ θείμεκμ αοηήξ είηε ζημ λεπςνηζηυ ανπείμ PDF πμο απμηειεί ακαπυζπαζημ μένμξ ηεξ) ζε μμνθή pdf 

(Απμθ. Ν1/2390/13) ρεθηαθά οπμγεγναμμέκμ θαηά ηα μνηδυμεκα ζημ άνζνμ 73 ημο κ.4412/16 θαη ηεκ 

δηαθήνολε.  

 

2.1 Γηα ηεκ ζφκηαλε ή/θαη ζομπιήνςζε ημο απαηημφμεκμο eΓΓΓΟ, μη μηθμκμμηθμί θμνείξ πνμηείκεηαη κα 

πνεζημμπμηήζμοκ ημ ακανηεμέκμ απυ ηηξ ακαζέημοζεξ ανπέξ επηθμονηθυ ανπείμ XML, πνμθεημέκμο κα 

εθμεηαιιεοημφκ ηεκ οπενεζία eΓΓΓΟ ηεξ ΓΓ θαη κα πανάλμοκ ηεκ απάκηεζε ημοξ ζε μμνθή ανπείμο 

PDF, ημ μπμίμ θαη απμζεθεφμοκ, ανπηθά, ημπηθά ζημκ ειεθηνμκηθυ οπμιμγηζηή ημοξ. Οεμεηχκεηαη ημ 

ελήξ:  

- ημ ανπείμ PDF πανάγεηαη έμμεζα απυ ηεκ οπενεζία eΓΓΓΟ επηιέγμκηαξ ημ θμομπί «Γθηφπςζε». Ε 

εθηφπςζε ζα πνέπεη κα ακαθαηεοζοκζεί ζε εηθμκηθυ εθηοπςηή PDF (virtual PDF printer), ήημη 

ιμγηζμηθυ, εγθαηεζηεμέκμ ζημκ ειεθηνμκηθυ οπμιμγηζηή ημο πνήζηε, ημ μπμίμ απμζεθεφεη ημ 

πενηεπυμεκμ ηεξ εθηφπςζεξ ζε ειεθηνμκηθυ ανπείμ PDF ακηί κα ημ δνμμμιμγεί ζε θοζηθυ εθηοπςηή. 

Γκδεηθηηθά ε ιεηημονγία αοηή μπμνεί κα πναγμαημπμηεζεί εγγεκχξ απυ θοιιμμεηνεηή δηαδηθηφμο, υπςξ 

π.π. Google Chrome, ή απυ ελεηδηθεομέκμ ιμγηζμηθυ, υπςξ π.π. CutePDF.  

2.2 Οε θάζε πενίπηςζε θαη ακελανηήηςξ ηεξ φπανλεξ επηθμονηθμφ ανπείμο xml ζημκ πχνμ ημο δ/ζμμο, 

μη μηθμκμμηθμί θμνείξ μπμνμφκ κα πνμζθεφγμοκ απ‟ εοζείαξ ζηεκ ειεθηνμκηθή οπενεζία ηεξ Γονςπασθήξ 

Γπηηνμπήξ (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) κα δεμημονγμφκ ημ EΓΓΟ, κα 

ζομπιενχκμοκ με εοζφκε ημοξ υια ηα δεδμμέκα πμο αθμνμφκ ημκ εθάζημηε δηαγςκηζμυ θαη ακαθένμκηαη 

ζηεκ δηαθήνολε, κα ζομπιενχκμοκ ηηξ ζπεηηθέξ απακηήζεηξ θαη κα ημ εθηοπχκμοκ ζε μμνθή pdf 

πνμθεημέκμο κα ημ οπμγνάρμοκ ρεθηαθά θαη κα ημ οπμβάιιμοκ ζημ ζπεηηθυ δ/ζμυ. 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – ΈΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΓΝΣΤΠΟ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ  
 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΡΙΘΜ ΠΡΩΣ: 3065/21-02-2020 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟΤ ΥΓΡΟΝΗΟΤ 

ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΓΗ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΜΓ ΣΙΣΛΟ: «Ννμμήζεηα 

Μνγάκςκ Ναηδηθχκ ανχκ Δήμμο ενζμκήζμο». 
 

Πεξ επηπείνεζεξ …………………………………, έδνα …………...., μδυξ …………………., ανηζμυξ …………… 

ηειέθςκμ …………………., fax …………..email……………………………………………………………………………….. 

Πα πνμζθενυμεκα είδε είκαη απυ ηεκ εηαηνεία: 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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Α/Α ΝΓΞΖΓΞΑΦΕ ΙΜΚΑΔΑ ΝΜΟΜΠΕΠΑ ΠΖΙΕ ΙΜΚ. ΔΑΝΑΚΕ 

1 ΛΡΘΖΚΜ 

ΟΡΚΘΓΠΜ 

ΜΞΓΑΚΜ 

TEM. 1,00 

  

2 ΛΡΘΖΚΕ ΗΜΡΚΖΑ 

ΔΡΜ ΘΓΟΓΩΚ 

ΝΑΖΔΩΚ 

TEM. 1,00 

  

3 ΛΡΘΖΚΕ ΗΜΡΚΖΑ 

«ΦΩΘΖΑ» 
TEM. 2,00 

  

4 ΛΡΘΖΚΕ 

ΠΞΑΙΝΑΘΑ 
TEM. 2,00 

  

5 ΛΡΘΖΚΜΖ ΔΜΗΜΖ 

ΖΟΜΞΞΜΝΖΑΟ (ζεη 

6 ηεμαπίςκ) 

TEM. 1,00 

  

6 ΗΑΟΠΞΜ ΚΕΝΖΩΚ 

ΙΓ ΔΡΜ 

ΠΟΜΡΘΕΘΞΓΟ 

TEM. 1,00 

  

7 ΔΖΘΓΟΖΑ 

ΙΓΠΑΘΘΖΗΕ 

ΗΜΡΚΖΑ ΙΓ 

ΗΑΘΖΟΙΑΠΑ 

ΚΕΝΖΩΚ, ΡΣΜΡΟ 

2,00Ι 

TEM. 2,00 

  

8 ΔΖΘΓΟΖΑ 

ΙΓΠΑΘΘΖΗΕ 

ΗΜΡΚΖΑ ΙΓ 

ΗΑΘΖΟΙΑΠΑ 

ΝΑΖΔΩΚ, ΡΣΜΡΟ 

2,00Ι 

TEM. 2,00 

  

9 ΠΞΑΙΝΑΘΑ 

ΓΘΑΠΕΞΖΜΡ 

ΠΓΟΟΑΞΩΚ (4) 

ΘΓΟΓΩΚ 

TEM. 1,00 

  

10 ΙΓΓΑΘΜΟ 

ΝΓΞΖΟΠΞΜΦΓΑΟ 
TEM. 1,00 

  

11 ΙΖΗΞΜΟ 

ΝΓΞΖΟΠΞΜΦΓΑΟ 
TEM. 2,00 

  

12 ΙΡΘΜΟ TEM. 1,00   
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13 ΟΡΚΘΓΠΜ 

ΜΞΓΑΚΜ 

ΙΓΠΑΘΘΖΗΜ 

TEM. 1,00 

  

14 ΝΜΘΘΑΝΘΕ 

ΠΞΑΙΝΑΘΑ 
TEM. 1,00 

  

15 ΟΒΜΡΞΑ TEM. 2,00   

16 ΔΖΝΘΜΟ ΝΡΞΓΜΟ 

ΙΓ ΟΗΑΘΑ ΓΖΑ 

ΑΙΓΑ 

TEM. 1,00 

  

17 ΠΞΑΙΝΑΘΑ 

ΓΘΑΠΕΞΖΜΡ 

ΠΞΖΩΚ (3) 

ΘΓΟΓΩΚ 

TEM. 1,00 

  

18 ΠΓΠΞΑΘΓΟΖΑ 

ΙΓΠΑΘΘΖΗΕ 

ΗΜΡΚΖΑ ΙΓ 

ΗΑΘΖΟΙΑΠΑ ΔΡΜ 

ΝΑΖΔΩΚ ΗΑΖ 

ΔΡΜ ΚΕΝΖΩΚ 

ΡΣΜΡΟ 2,00 

TEM. 1,00 

  

19 ΝΑΖΚΖΔΖ 

ΓΘΑΠΕΞΖΜΡ 

ΖΝΝΜΗΑΙΝΜΟ 

(ΑΝΜ HPL) 

TEM. 1,00 

  

20 ΝΑΖΚΖΔΖ 

ΓΘΑΠΕΞΖΜΡ 

ΦΑΘΑΖΚΑ (ΑΝΜ 

HPL) 

TEM. 1,00 

  

21 ΟΡΚΘΓΠΜ 

ΝΑΖΔΩΚ ΗΑΖ 

ΚΕΝΖΩΚ ΙΓ 

ΠΟΜΡΘΕΘΞΑ, 

ΟΠΡΘΜ 

ΝΡΞΜΟΒΓΟΠΕ ΙΓ 

ΝΑΠΕΙΑΠΑ ΗΑΖ 

ΟΜΖΚΖ 

ΑΚΑΞΞΖΕΟΕΟ 

ΗΑΖ ΟΝΖΠΑΗΖ 

(HPL) 

TEM. 1,00 

  

22 ΔΖΘΓΟΖΑ 

ΙΓΠΑΘΘΖΗΕ 
TEM. 1,00   
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ΠΞΑΙΝΑΘΑ 

23 ΑΚΠΑΘΘΑΗΠΖΗΜ 

ΗΑΘΖΟΙΑ 

ΗΜΡΚΖΑΟ 

(ΝΑΖΔΩΚ) ΙΓ 

ΑΘΡΟΖΔΑ 

TEM. 8,00 

  

24 ΑΚΠΑΘΑΗΠΖΗΜ 

ΟΗΑΘΑΟ ΟΓ 

ΡΦΖΟΠΑΙΓΚΜ 

ΜΞΓΑΚΜ 

ΠΟΜΡΘΕΘΞΑΟ 

ΡΣΜΡΟ ΝΓΞΖΝΜΡ 

1,90Ι 

TEM. 1,00 

  

25 ΠΞΖΝΠΡΜ 

ΟΡΚΘΓΠΜ 

ΜΞΓΑΚΜ 

ΝΑΖΔΖΩΚ 

TEM. 1,00 

  

26 ΠΞΑΙΝΑΘΑ 

ΛΡΘΖΚΕ 

ΠΓΠΞΑΘΓΟΖΑ 

TEM. 2,00 

  

27 ΔΖΟΗΜΟ 

ΖΟΜΞΞΜΝΖΑΟ 

(ΑΝΜ HPL) 

TEM. 3,00 

  

28 ΛΡΘΖΚΕ ΗΜΡΚΖΑ 

2 ΘΓΟΓΩΚ 

ΝΑΖΔΩΚ 

TEM. 3,00 

  

29 ΛΡΘΖΚΕ ΗΜΡΚΖΑ 

2 ΘΓΟΓΩΚ 

ΚΕΝΖΩΚ 

TEM. 2,00 

  

30 ΝΞΜΟΘΕΗΕ 

ΠΟΜΡΘΕΘΞΑΟ ΟΓ 

ΡΦΖΟΠΑΙΓΚΜ 

ΜΞΓΑΚΜ 

TEM. 1,00 

  

31 ΑΚΠΑΘΘΑΗΠΖΗΜ 

ΗΑΘΖΟΙΑ 

ΗΜΡΚΖΑΟ 

(ΚΕΝΖΩΚ) ΙΓ 

ΑΘΡΟΖΔΑ 

TEM. 4,00 

  

32 ΑΚΠΑΘΘΑΗΠΖΗΜ 

ΓΘΑΠΕΞΖΜΡ 

(ΗΑΘΖΟΙΑ ΗΑΖ 

TEM. 1,00 
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ΙΜΞΦΕ ΑΝΜ HPL) 

33 ΗΜΡΚΖΑ 

ΙΓΠΑΘΘΖΗΕ 

ΔΖΘΓΟΖΑ 

(ΚΕΝΖΩΚ) 

TEM. 1,00 

  

34 ΗΜΡΚΖΑ 

ΙΓΠΑΘΘΖΗΕ 

ΔΖΘΓΟΖΑ 

(ΝΑΖΔΩΚ) 

TEM. 1,00 

  

35 ΘΓΙΑΠΖΗΕ 

ΙΓΠΑΘΘΖΗΕ 

ΠΟΜΡΘΕΘΞΑ 

TEM. 1,00 

  

36 ΠΞΑΙΝΑΘΑ 

ΓΘΑΠΕΞΖΜΡ (2 

ΘΓΟΓΩΚ) 

TEM. 1,00 

  

37 ΙΓΠΑΘΘΖΗΜ 

ΟΡΚΘΓΠΜ 

ΚΕΝΖΩΚ 

΄΄ΠΞΑΗΠΓΞ΄΄ 

TEM. 1,00 

  

38 ΘΓΙΑΠΖΗΜ 

ΛΡΘΖΚΜ 

ΟΡΚΘΓΠΜ 

ΜΞΓΑΚΜ 

TEM. 1,00 

  

39 ΙΡΘΜΟ ΙΓ 

ΠΞΑΝΓΔΑΗΖ 
TEM. 2,00 

  

40 ΠΞΑΙΝΑΘΑ 

ΓΘΑΠΕΞΖΜΡ 

ΟΗΡΘΜΡ 

TEM. 1,00 

  

41 ΛΡΘΖΚΕ 

ΠΞΑΙΝΑΘΑ 4 

ΓΘΑΠΕΞΖΩΚ 

ΘΓΟΓΩΚ 

TEM. 3,00 

  

42 Όνγακμ 

AEROSKATE 
TEM. 1,00 

  

43 ΛΡΘΖΚΜ 

ΟΡΚΘΓΠΜ 

ΜΞΓΑΚΜ ΙΓ 

ΠΟΜΡΘΕΘΞΑ 

TEM. 1,00 

  

44 ΛΡΘΖΚΜ 

ΟΡΚΘΓΠΜ 
TEM. 1,00   
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ΜΞΓΑΚΩΚ 

ΑΚΑΞΞΖΕΟΓΩΚ 

ΙΓ 

ΔΞΑΟΠΕΞΖΜΠΕΠΑ 

ΠΓΘΓΦΓΞΖΗ 

45 ΠΟΜΡΘΕΘΞΑ 

ΝΑΖΔΩΚ 

ΗΡΙΙΑΠΜΓΖΔΕΟ 

TEM. 1,00 

  

46 ΙΓΠΑΘΘΖΗΕ 

ΠΞΑΙΝΑΘΑ 

ΝΑΖΔΩΚ ΙΓ 

ΓΘΑΠΕΞΖΑ 

TEM. 2,00 

  

ΤΝΟΛΟ  

ΦΠΑ 24%  

ΣΓΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (Γ ΓΤΡΩ)  

 

Δειχκς υηη έιαβα γκχζε ηςκ υνςκ ηεξ Ιειέηεξ θαη ημοξ απμδέπμμαη ακεπηθφιαθηα. Γπίζεξ 

δειχκς υηη ε πνμζθμνά πμο οπμβάις έπεη ηζπφ μέπνη ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ. Γηα ηε 

ζογθεθνημέκε πνμμήζεηα πνμζθένς, ημ παναπάκς πμζυ, υπςξ αοηυ πνμθφπηεη απυ ηεκ 

πνμζθμνά επί ημο πνμτπμιμγηζμμφ ηεξ Ιειέηεξ. 
 

              

 

Ο Πνμζθένςκ  
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