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Σελίδα 2 

Εμενμμεκία ακάνηεζεξ ζημ ΗΕΙΔΕΟ – ΔΖΑΡΓΓΖΑ: 16/06/2020  

Εμενμμεκία ακάνηεζεξ ζηε Δηαδηθηοαθή πφιε www.promitheus.gov.gr ημο Γ.Ο.Ε.Δ.Ε.Ο.: 

17/06/2020 θαη χνα 08:00 π.μ 

Εμενμμεκία θαη χνα έκανλεξ οπμβμιήξ πνμζθμνχκ17/06/2020 θαη χνα 08:00 π.μ. 

Ηαηαιεθηηθή εμενμμεκία θαη χνα παναιαβήξ πνμζθμνχκ 13/07/2020 θαη χνα 15.00΄. 

Ε ειεθηνμκηθή απμζθνάγηζε ηςκ πνμζθμνχκ ζα γίκεη ημοιάπηζημκ ηνείξ (3) ενγάζημεξ εμένεξ 

μεηά ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία οπμβμιήξ ηςκ πνμζθμνχκ θαη ζογθεθνημέκα ζηηξ 17/07/2020 

θαη χνα 9.00 π.μ Οε πενίπηςζε πμο δεκ έπεη οπμβιεζεί θαμία πνμζθμνά ηυηε ε Γπηηνμπή 

δηαγςκηζμμφ ζα ζοκεδνηάζεη ζηηξ 14/07/2020 θαη χνα 09.00 π.μ 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.)». 

 

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. 

 

Ε Ννμθήνολε ημο δηαγςκηζμμφ ζα ακανηεζεί ζηεκ ηζημζειίδα ημο Δήμμο ενζμκήζμο, ζηεκ 

ειεθηνμκηθή δηεφζοκζε www.hersonisos.gr θαη ζηεκ δηαδηθηοαθή πφιε www.promitheus.gov.gr ημο 

Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο. 

 

Θεπημμένεηεξ ηςκ υνςκ ηεξ δηαθήνολεξ θαη ηςκ ηεοπχκ ημο δηαγςκηζμμφ δίκμκηαη απυ ηηξ 

ανμυδηεξ οπενεζίεξ ημο Δήμμο, ήημη απυ ηεκ Δηεφζοκζε Μηθμκμμηθχκ Ρπενεζηχκ απυ ημ Πμήμα  

Ννμμεζεηχκ θαη μη εκδηαθενυμεκμη μπμνμφκ κα εκεμενχκμκηαη ηηξ ενγάζημεξ εμένεξ θαη χνεξ. 
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Σελίδα 3 

Ανμυδημη οπάιιειμη: γηα ζέμαηα δηαγςκηζηηθήξ δηαδηθαζίαξ Οηαφνμξ Παθάθεξηει. 2813404635, 

Αζεκά Ιειηανάθε 2813404649, FAX: 2813404608 

 

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 
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Σελίδα 4 
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Δήμμο, θαηά ηεκ πενίμδμ 2020 

(Ιμφιημξ-επηέμβνημξ)». 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ: 487.121,60 ΓΤΡΩ 

ΜΓΛΓΣΗ 2/2020 

CPV: 92332000-7 
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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 

χνα3 ΓΘΘΑΔΑ 

Ηςδηθυξ ΚUTS4 EL43 

Πειέθςκμ 2813404635 

Φαλ 2813404608 

Ειεθηνμκηθυ Παποδνμμείμ  promithies @hersonisos.gr 

Ανμυδημξ γηα πιενμθμνίεξ δηαγςκηζηηθήξ 

δηαδηθαζίαξ5 

ΟΠΑΡΞΜΟ ΠΑΗΑΗΕΟ (ΠΕΘ 

ΓΝΖΗΜΖΚΩΚΖΑΟ 2813404635) 

Γεκηθή Δηεφζοκζε ζημ δηαδίθηομ  (URL) http://www.hersonisos.gr 

 

Γίδμξ Ακαζέημοζαξ Ανπήξ  

Ε Ακαζέημοζα Ανπή είκαη 6 Δήμμξ  θαη ακήθεη ζηεκ Γεκηθή Ηοβένκεζε (Ρπμημμέαξ Μ.Π.Α.)7 

   

Κφνηα δναζηενηυηεηα Α.Α.8 

Ε θφνηα δναζηενηυηεηα ηεξ Ακαζέημοζαξ Ανπήξ είκαη μη Γεκηθέξ Δεμυζηεξ Ρπενεζίεξ. 

 

ημηπεία Γπηθμηκςκίαξ 9  

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

πνυζβαζε  μέζς ηεξ δηαδηθηοαθήξ πφιεξ www.promitheus.gov.gr ημο Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο.10 

                                                           
3
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων  

4
 Μόνο για ςυμβάςεισ άνω των ορίων

 
 

5
 Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου και τθλεομοιοτυπικοφ μθχανιματοσ (FAX), θ διεφκυνςθ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ 
υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

6
 Αναφζρεται το είδοσ τθσ Α.A., πχ Υπουργείο, Ρεριφζρεια, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, Νοςοκομείο, Διμοσ, ΑΕ  του Δθμοςίου 

κλπ και αν αποτελεί “κεντρικι κυβερνθτικι αρχι (ΚΚΑ)» ι “μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι” κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

7
 Αναφζρεται ςε ποια υποδιαίρεςθ του δθμόςιου τομζα ανικει θ Α.Α.: α) Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ Κεντρικισ 

Κυβζρνθςθσ, Υποτομζασ ΟΤΑ, Υποτομζασ ΟΚΑ) ι β) Δθμόςιοσ Τομζασ (Ρλθν Γενικισ Κυβζρνθςθσ) κατά τισ υποδιαιρζςεισ του 
άρκρου 14 του ν. 4270/14.  

8
 Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΙΙ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) Άμυνα, γ) Δθμόςια τάξθ και αςφάλεια, 
δ) Ρεριβάλλον, ε) Οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) Υγεία, η) Στζγαςθ και υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ, θ) 
Κοινωνικι προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) Τυχόν άλλθ δραςτθριότθτα. 

9
 Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16 

10
 Εάν θ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ, αντί για τα αναφερόμενα ςτο α) ςυμπλθρϊνεται:  «Η πρόςβαςη ςτα 

ζγγραφα είναι περιοριςμζνη. Περαιτζρω πληροφορίεσ παρζχονται ςτην διεφθυνςη (URL) : ………………………..» 
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β)   Νεναηηένς πιενμθμνίεξ είκαη δηαζέζημεξ απυ : ηεκ πνμακαθενζείζα δηεφζοκζε: 

http://www.hersonissos.gr/press-release/contests 

γ) H ειεθηνμκηθή επηθμηκςκία απαηηεί ηεκ πνήζε ενγαιείςκ θαη ζοζθεοχκ πμο δεκ είκαη 

γεκηθχξ δηαζέζημα. Ε απενηυνηζηε, πιήνεξ, άμεζε θαη δςνεάκ πνυζβαζε ζηα εκ ιυγς 

ενγαιεία θαη ζοζθεοέξ είκαη δοκαηή ζηεκ δηεφζοκζε (URL) : 

http://www.hersonissos.gr/press-release/contests. 

1.2 ημηπεία Δηαδηθαζίαξ-Υνεμαημδυηεζε 

Γίδμξ δηαδηθαζίαξ  

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

 

Υνεμαημδυηεζε ηεξ ζφμβαζεξ11 

Φμνέαξ πνεμαημδυηεζεξ ηεξ πανμφζαξ ζφμβαζεξ είκαη μ Δήμμξ ενζμκήζμο θαη πνμένπεηαη απυ 

Έζμδα ημο Δήμμο. Ε δαπάκε γηα ηεκ εκ ζφμβαζε βανφκεη ημκ με Η.Α: 00.6162.0001, ζπεηηθή  

πίζηςζε  ημο πνμτπμιμγηζμμφ ημο μηθμκμμηθμφ έημοξ 2020  ημο Δήμμο ενζμκήζμο. 12  

  

1.3 οκμπηηθή Πενηγναθή θοζηθμφ θαη μηθμκμμηθμφ ακηηθεημέκμο ηεξ ζφμβαζεξ  

Ακηηθείμεκμ ηεξ ζφμβαζεξ  ημ μπμίμ πενηγνάθεηαη ζημ πανάνηεμα Ζ ηεξ πανμφζαξ είκαη ε 

οπενεζία με ηίηιμ «Ννμζηαζία ηςκ ιμομμέκςκ, ζηηξ πμιοζφπκαζηεξ παναιίεξ ημο Δήμμο, θαηά 

ηεκ πενίμδμ 2020 (Ζμφιημξ – Οεπηέμβνημξ)».                 

Μη πανεπυμεκεξ οπενεζίεξ θαηαηάζζμκηαη ζημοξ αθυιμοζμοξ θςδηθμφξ ημο Ημηκμφ Θεληιμγίμο 

δεμμζίςκ ζομβάζεςκ (CPV) :  92332000-7 

Ε πανμφζα ζφμβαζε δεκ οπμδηαηνείηαη ζε ημήμαηα13. Μη εκδηαθενυμεκμη ζα θαηαζέζμοκ πνμζθμνά 

γηα ημ ζφκμιμ ηςκ οπυ δεμμπνάηεζε οπενεζηχκ  

Ε ζοκμιηθή εθηημχμεκε αλία ηεξ ζφμβαζεξ ακένπεηαη ζημ πμζυ ηςκ 487.121,60 € 

ζομπενηιαμβακμμέκμο ΦΝΑ 24% (πνμτπμιμγηζμυξ πςνίξ ΦΝΑ: 392.840,00 ΓΡΞΩ  ΦΝΑ: 

94.281,60 ΓΡΞΩ). 

Ε δηάνθεηα ηεξ Οφμβαζεξ μνίδεηαη ζημ «ΙΓΞΜΟ ΝΞΩΠΜ: ΑΚΠΖΗΓΖΙΓΚΜ ΡΝΕΞΓΟΖΑΟ & 

ΟΡΚΑΦΕ ΟΡΙΒΑΠΖΗΜΖ ΜΞΜΖ θαη ζογθεθνημέκα ζημ Άνζνμ 2μ. "Δηάνθεηα εθηέιεζεξ ζφμβαζεξ» 

ηεξ οπ ανηζμ  2/2020 Ιειέηε ηεξ Δ/κεξ Μηθμκμμηθχκ Ρπενεζηχκ.  

Ακαιοηηθή πενηγναθή ημο θοζηθμφ θαη μηθμκμμηθμφ ακηηθεημέκμο ηεξ ζφμβαζεξ δίδεηαη ζημ 

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Ζ.  

Ε ζφμβαζε ζα ακαηεζεί με ημ θνηηήνημ ηεξ πιέμκ ζομθένμοζαξ απυ μηθμκμμηθή άπμρε πνμζθμνάξ, 

απμθιεηζηηθά βάζεη 14 ηημήξ. 

                                                           
11

 Άρκρο 53 παρ. 2 εδ. η  ν. 4412/2016 
12

 Αναφζρονται τα ςτοιχεία του Φορζα, τθσ Συλλογικισ Απόφαςθσ και του Κωδικοφ Αρικμοφ Εξόδων τουσ οποίουσ βαρφνει θ 
πίςτωςθ για τθν χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

13
 Ρρβλ άρκρο 59  ν. 4412/2016. Οι A.A. μποροφν να αποφαςίηουν να ανακζτουν μια ςφμβαςθ υπό τθ μορφι χωριςτϊν 

τμθμάτων και μποροφν να προςδιορίηουν το μζγεκοσ και το αντικείμενο των τμθμάτων αυτϊν. Επίςθσ αναφζρουν τουσ 
βαςικοφσ λόγουσ τθσ απόφαςισ τουσ να μθν διαιρζςουν μία ςφμβαςθ ςε τμιματα, ςτοιχείο που περιλαμβάνεται ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (Ρχ Ραράρτθμα .. ι άλλο περιγραφικό ζγγραφο)  ι ςτθν ειδικι ζκκεςθ του άρκρου 341 ν. 
4412/2016. 

14
 Άρκρο 86 ν.4412/2016  
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1.4 Θεζμηθυ πιαίζημ  

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

ελμοζημδυηεζε αοηήξ εθδμζείζεξ θακμκηζηηθέξ πνάλεηξ, υπςξ ηζπφμοκ θαη ηδίςξ15: 

 Πμο Κ. 4412/2016 Δεμυζηεξ Οομβάζεηξ Ένγςκ, Ννμμεζεηχκ θαη Ρπενεζηχκ (πνμζανμμγή 

ζηηξ Μδεγίεξ 2014/24/ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ), υπςξ ηζπφεη. 

 Πμο Δεμμηηθυ θαη Ημηκμηηθυ Ηχδηθα (Η.Δ.Η. Κ. 3463/2006). 

 Πμ Ν.Δ 31/2018 (Α’ 61) «Ηαζμνηζμυξ πνμτπμζέζεςκ ηδνφζεςξ θαη ιεηημονγίαξ ζπμιχκ 

καοαγμζςζηηθήξ εθπαηδεφζεςξ. Ηαζμνηζμυξ πνμτπμζέζεςκ πμνεγήζεςξ αδείαξ καοαγμζχζηε 

απυ ηηξ Θημεκηθέξ ανπέξ ςξ θαη θαζμνηζμυξ ηςκ οπμπνεχζεςκ ημο καοαγμζχζηε θαηά ηεκ 

άζθεζε ηςκ θαζεθυκηςκ ημο. Ηαζμνηζμυξ πενηπηχζεςκ οπμπνεςηηθήξ πνμζιήρεςξ 

καοαγμζχζηε, ζε μνγακςμέκεξ ή με παναιίεξ, γηα ηεκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηςκ ιμομμέκςκ ζημ 

ζαιάζζημ πχνμ». 

 άνζνμ 43 ημο Κ.4605/19 "Γκανμυκηζε ηεξ ειιεκηθήξ κμμμζεζίαξ με ηεκ Μδεγία (ΓΓ) 

2016/943 ημο Γονςπασθμφ Ημηκμβμοιίμο θαη ημο Οομβμοιίμο ηεξ 8εξ Ζμοκίμο 2016 ζπεηηθά 

με ηεκ πνμζηαζία ηεξ ηεπκμγκςζίαξ θαη ηςκ επηπεηνεμαηηθχκ πιενμθμνηχκ πμο δεκ έπμοκ 

απμθαιοθζεί (εμπμνηθυ απυννεημ) απυ ηεκ πανάκμμε απυθηεζε, πνήζε θαη απμθάιορή ημοξ 

(EEL 157 ηεξ 15.06.2016).  

 Πμ Κ.4608/2019 (ΦΓΗ 66/25.04.2019 ηεφπμξ Α’): Γιιεκηθή Ακαπηοληαθή Πνάπεδα θαη 

πνμζέιθοζε Οηναηεγηθχκ Γπεκδφζεςκ θαη άιιεξ δηαηάλεηξ 

 ημο κ. 4555/2018 ΦΓΗ 133Α/19-7-2018 «Ιεηαννφζμηζε ημο ζεζμηθμφ πιαηζίμο ηεξ Πμπηθήξ 

Αοημδημίθεζεξ – Γμβάζοκζε ηεξ Δεμμθναηίαξ – Γκίζποζε ηεξ Οομμεημπήξ – Βειηίςζε ηεξ 

μηθμκμμηθήξ θαη ακαπηοληαθήξ ιεηημονγίαξ ηςκ ΜΠΑ [Ννυγναμμα «ΗΘΓΖΟΘΓΚΕΟ Ζ» 

 ημο Κ. 4250/2014 (Α' 74) «Δημηθεηηθέξ Απιμοζηεφζεηξ - Ηαηανγήζεηξ, Οογπςκεφζεηξ 

Κμμηθχκ Ννμζχπςκ θαη Ρπενεζηχκ ημο Δεμμζίμο Πμμέα-Πνμπμπμίεζε Δηαηάλεςκ ημο 

π.δ.318/1992 (Α΄161) θαη ιμηπέξ νοζμίζεηξ» θαη εηδηθυηενα ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 1, 

 ημο Κ. 4013/2011 (Α’ 204) «Οφζηαζε εκηαίαξ Ακελάνηεηεξ Ανπήξ Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ θαη 

Ηεκηνηθμφ Ειεθηνμκηθμφ Ιεηνχμο Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ…», 

 ημο κ. 3861/2010 (Α’ 112) «Γκίζποζε ηεξ δηαθάκεηαξ με ηεκ οπμπνεςηηθή ακάνηεζε κυμςκ 

θαη πνάλεςκ ηςκ θοβενκεηηθχκ, δημηθεηηθχκ θαη αοημδημηθεηηθχκ μνγάκςκ ζημ δηαδίθηομ 

"Ννυγναμμα Δηαφγεηα" θαη άιιεξ δηαηάλεηξ”, 

 Πηξ δηαηάλεηξ ημο Κ. 3852/2010 (ΦΓΗ 87 Α). 

 ημο ημ Ν.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ακάιερε οπμπνεχζεςκ απυ ημοξ Δηαηάθηεξ” 

 ημο άνζνμο 68 παν. 1 ημο N.3863/2010 «Κέμ αζθαιηζηηθυ ζφζηεμα θαη ζοκαθείξ δηαηάλεηξ, 

νοζμίζεηξ ζηηξ ενγαζηαθέξ ζπέζεηξ», υπςξ αοηή ακηηθαηαζηάζεθε απυ ηεκ παν. 1 ημο άνζνμο 

22 ημο Κ. 4144/2013 

 ηεξ με αν. Ν1 2380/2012 Ημηκήξ Ρπμονγηθήξ Απυθαζεξ (Β’ 3400) «Ξφζμηζε ηςκ 

                                                           
15

 Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά ςτο κείμενο και τισ 
υποςθμειϊςεισ τθσ διακιρυξθσ), μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ 
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςτο πλαίςιο τθσ ριτρασ ευελιξίασ. 
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εηδηθυηενςκ ζεμάηςκ ιεηημονγίαξ θαη δηαπείνηζεξ ημο Ηεκηνηθμφ Ειεθηνμκηθμφ Ιεηνχμο 

Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ ημο Ρπμονγείμο Ακάπηολεξ, Ακηαγςκηζηηθυηεηαξ, Ρπμδμμχκ, 

Ιεηαθμνχκ θαη Δηθηφςκ» 

 ηεξ με αν. Ν1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απυθαζεξ ημο Ρπμονγμφ Ακάπηολεξ θαη 

Ακηαγςκηζηηθυηεηαξ “Πεπκηθέξ ιεπημμένεηεξ θαη δηαδηθαζίεξ ιεηημονγίαξ ημο Γζκηθμφ 

Οοζηήμαημξ Ειεθηνμκηθχκ Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ (Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο.). 

 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. 

 Πμ οπ ανηζμυ 1/2020 Νναθηηθυ ηεξ Γπηηνμπήξ ημο άνζνμο 1 Ν.Δ.31/2018 (Α΄61) ημο 

Ηεκηνηθμφ Θημεκανπείμο Εναθιείμο. 

 

 Πεκ ανηζμ. 47458 ΓΛ 2020 ΗΡΑ 

 

 Πηξ δηαηάλεηξ ημο Κ. 4688/2020 (ΦΓΗ 101 Α). 

 

 ηεκ οπ ανηζμυ 221/2020 Απυθαζε Μηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ.  

 

1.5 Ννμζεζμία παναιαβήξ πνμζθμνχκ θαη δηεκένγεηα δηαγςκηζμμφ  

Εμενμμεκία ειεθηνμκηθήξ απμζημιήξ ηεξ πνμθήνολεξ ζηεκ Ρπενεζία Γπίζεμςκ Γθδυζεςκ 

ηςκ Γονςπασθχκ Ημηκμηήηςκ: 12/06/2020.  

Εμενμμεκία ακάνηεζεξ ζημ ΗΕΙΔΕΟ – ΔΖΑΡΓΓΖΑ: 16/06/2020  

Εμενμμεκία ακάνηεζεξ ζηε Δηαδηθηοαθή πφιε www.promitheus.gov.gr ημο Γ.Ο.Ε.Δ.Ε.Ο.: 

17/06/2020 θαη χνα 08:00 π.μ 

Εμενμμεκία θαη χνα έκανλεξ οπμβμιήξ πνμζθμνχκ 17/06/2020 θαη χνα 08:00 π.μ. 

Ηαηαιεθηηθή εμενμμεκία θαη χνα παναιαβήξ πνμζθμνχκ 13/07/2020 θαη χνα 15.00΄. 

Ε ειεθηνμκηθή απμζθνάγηζε ηςκ πνμζθμνχκ ζα γίκεη ημοιάπηζημκ ηνείξ (3) ενγάζημεξ 

εμένεξ μεηά ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία οπμβμιήξ ηςκ πνμζθμνχκ θαη ζογθεθνημέκα ζηηξ 

17/07/2020 θαη χνα 9.00 π.μ Οε πενίπηςζε πμο δεκ έπεη οπμβιεζεί θαμία πνμζθμνά 

ηυηε ε Γπηηνμπή δηαγςκηζμμφ ζα ζοκεδνηάζεη ζηηξ 14/07/2020 θαη χνα 09.00 π.μ 

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 
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Σελίδα 11 

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 Δεμμζηυηεηα 

Α. Δεμμζίεοζε ζηεκ Γπίζεμε Γθεμενίδα ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ16  

Ννμθήνολε17 ηεξ πανμφζαξ ζφμβαζεξ ζα απμζηαιεί με ειεθηνμκηθά μέζα γηα δεμμζίεοζε ζηηξ 

12/06/2020 ζηεκ Ρπενεζία Γθδυζεςκ ηεξ Γονςπασθήξ Έκςζεξ.  

Β. Δεμμζίεοζε ζε εζκηθυ επίπεδμ 18 

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

Ειεθηνμκηθυ Ιεηνχμ Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ (ΗΕΙΔΕΟ) 19.  

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

Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο.20:  http://www.promitheus.gov.gr, υπμο ε ζπεηηθή ειεθηνμκηθή δηαδηθαζία ζύκαρεξ 

ζύμβαζεξ ζηεκ πιαηθόνμα ΓΗΔΗ έιαβε Οοζηεμηθυ Αφλμκηα Ανηζμυ : 92657 

Ννμθήνολε (πενίιερε ηεξ πανμφζαξ Δηαθήνολεξ) δεμμζηεφεηαη θαη ζημκ Γιιεκηθυ Πφπμ 21 22 23 24, 

ζφμθςκα με ημ άνζνμ 66 ημο Κ. 4412/2016, εθυζμκ απαηηείηαη.   

1.7 Ανπέξ εθανμμδυμεκεξ ζηε δηαδηθαζία ζφκαρεξ  

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 

                                                           
16

 Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, ι για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι το επιλζξει. Ρρβλ. 
άρκρο 65, παρ.6, ν.4412/2016  

17
 Άρκρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκιρυξθ περιλαμβάνει τισ πλθροφορίεσ που προβλζπονται ςτο Ραράρτθμα V του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ υπό τθ μορφι τυποποιθμζνου εντφπου (ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ ΙΙ : Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ του 
Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L296/1)  

18
 Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Η παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται ςε εκνικό επίπεδο, πριν από τθν 

θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ. Ωςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να πραγματοποιείται ςε κάκε 
περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ εντόσ 48 ωρϊν από τθ 
βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ. . Ρρβλ. άρκρο 66 του ν. 4412/2016.  

19
 Σφμφωνα με τα άρκρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τθν ΥΑ 57654. 

20
 Άρκρο 36 του ν. 4412/2016 

21
 Η υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ που προβλζπεται ςτο 

άρκρο 4 του ΡΔ 118/2007  / άρκρο 5 του Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α. ζχει καταργθκεί από τθν 1
θ
 Ιανουαρίου 2018. Ρρβλ άρκρο 377§1 

περίπτ. (59 και 82) και άρκρο 379 §10 ν. 4412/2016   
22

 Η υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε μία τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ 
118/2007/άρκρο 5 του ΕΚΡΟΤΑ, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016 

23
 Η υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ςε νομαρχιακζσ και τοπικζσ εφθμερίδεσ του Ν.3548/2007, ςυνεχίηει να υφίςταται μζχρι και τθν 

31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλζπε άρκρο 377§1 περίπτ (35) και άρκρο 379 §12 ν. 4412/2016 
24

  Για τισ δθμοςιεφςεισ περιλιψεων διαγωνιςμϊν ςτον εκνικό τφπο, βλζπε και ΡΙΝΑΚΑ 1 «ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟΝ 
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΡΟ ΚΑΤΑ ΤΟΝ Ν.4412/2016», 2

Η
 ΕΚΔΟΣΗ 13/7/2018, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αρχισ, ςτθ διαδρομι Ανακζτουςεσ 

Αρχζσ/Γενικζσ Οδθγίεσ/Υποςτθρικτικό Υλικό. 
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επηβιέπμοκ ηεκ εθηέιεζε ηςκ δεμμζίςκ ζομβάζεςκ θαη ηηξ ανμυδηεξ δεμυζηεξ ανπέξ θαη 

οπενεζίεξ πμο εκενγμφκ εκηυξ ηςκ μνίςκ ηεξ εοζφκεξ θαη ηεξ ανμμδηυηεηάξ ημοξ25  

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. 

                                                           
25

 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΓΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΓΣΟΥΗ 

2.1 Γεκηθέξ Πιενμθμνίεξ 

2.1.1 Έγγναθα ηεξ ζφμβαζεξ 

Πα έγγναθα ηεξ πανμφζαξ δηαδηθαζίαξ ζφκαρεξ26, θαηά ζεηνά ηζπφμξ ,είκαη ηα αθυιμοζα: 

1. ε πανμφζα Δηαθήνολε με ηα Νανανηήμαηα πμο απμηειμφκ ακαπυζπαζημ μένμξ αοηήξ θαη 

πνμθήνολε ζφμβαζεξ,  

2. ε οπ ανηζμυ 2/2020 Ιειέηε ηεξ Δ/κζεξ Μηθμκμμηθχκ Ρπενεζηχκ «Ννμζηαζία ηςκ ιμομμέκςκ 

ζηηξ πμιοζφπκαζηεξ παναιίεξ ημο Δήμμο, θαηά ηεκ πενίμδμ 2020 (Ζμφιημξ-Οεπηέμβνημξ)», 

ζοκμιηθμφ πνμτπμιμγηζμμφ 487.121,60 €. 

3. ημ  Γονςπασθυ Γκηαίμ Έγγναθμ Οφμβαζεξ [ΓΓΓΟ]27  

4.  μη ζομπιενςμαηηθέξ πιενμθμνίεξ πμο ηοπυκ πανέπμκηαη ζημ πιαίζημ ηεξ δηαδηθαζίαξ, ηδίςξ 

ζπεηηθά με ηηξ πνμδηαγναθέξ θαη ηα ζπεηηθά δηθαημιμγεηηθά. 

2.1.2 Γπηθμηκςκία - Πνυζβαζε ζηα έγγναθα ηεξ φμβαζεξ 

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.gr28. 

 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 

δηθηοαθυ ηυπμ ημο δηαγςκηζμμφ μέζς ηεξ Δηαδηθηοαθήξ πφιεξ www.promitheus.gov.gr, ημο 

Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο. Αηηήμαηα 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 

                                                           
26

 Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του 
άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α. με ςκοπό να περιγράψει 
ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ 
του άρκρου 63, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, 
των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για 
τθν προςκόμιςθ των εγγράφων από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και 
ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ςτθν 
οποία αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των παραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων 
που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

27
 Για ςυμβάςεισ άνω των ορίων 

28
 Επιλζγεται κατά κανόνα θ εκ του νόμου υποχρεωτικι χριςθ του ΕΣΗΔΗΣ για τθν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και 

τθν  επικοινωνία. Οι επιλογζσ που ακολουκοφν αφοροφν περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι εν όλω ι εν μζρει θ ελεφκερθ 
πλιρθσ άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται 
ειδικά εργαλεία, ςυςκευζσ ι μορφότυποι περιγράφονται ςτο ςθμείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόςβαςθσ των 
ενδιαφερομζνων. 
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οπμγεγναμμέκμ29. Αηηήμαηα πανμπήξ δηεοθνηκήζεςκ πμο οπμβάιιμκηαη είηε με άιιμ ηνυπμ είηε ημ 

ειεθηνμκηθυ ανπείμ πμο ηα ζοκμδεφεη δεκ είκαη ειεθηνμκηθά οπμγεγναμμέκμ, δεκ ελεηάδμκηαη.  

Μ Δήμμξ ενζμκήζμο  μπμνεί κα παναηείκεη ηεκ πνμζεζμία παναιαβήξ ηςκ πνμζθμνχκ, μφης 

χζηε υιμη μη εκδηαθενυμεκμη μηθμκμμηθμί θμνείξ κα μπμνμφκ κα ιάβμοκ γκχζε υιςκ ηςκ 

ακαγθαίςκ πιενμθμνηχκ γηα ηεκ θαηάνηηζε ηςκ πνμζθμνχκ ζηηξ αθυιμοζεξ πενηπηχζεηξ30: 

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

θμνέα έγθαηνα δεκ έπμοκ παναζπεζεί ημ ανγυηενμ ηέζζενηξ (4) εμένεξ πνηκ απυ ηεκ πνμζεζμία 

πμο μνίδεηαη γηα ηεκ παναιαβή ηςκ πνμζθμνχκ. 

β) Όηακ ηα έγγναθα ηεξ ζφμβαζεξ οθίζηακηαη ζεμακηηθέξ αιιαγέξ. 

Ε δηάνθεηα ηεξ πανάηαζεξ ζα είκαη ακάιμγε με ηε ζπμοδαηυηεηα ηςκ πιενμθμνηχκ πμο δεηήζεθακ 

ή ηςκ αιιαγχκ. 

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

πνμεημημαζία θαηάιιειςκ πνμζθμνχκ, δεκ απαηηείηαη πανάηαζε ηςκ πνμζεζμηχκ. 

2.1.4 Γιχζζα 

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 (ζοκμδεφμκηαη απυ επίζεμε μεηάθναζή ημοξ ζηεκ ειιεκηθή γιχζζα) 

εθανμυδεηαη ε Οοκζήθε ηεξ άγεξ ηεξ 5εξ.10.1961, πμο θονχζεθε με ημ κ. 1497/1984 (Α΄188).  

Γηδηθά, ηα αιιμδαπά ηδηςηηθά έγγναθα μπμνμφκ κα 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.  

 

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 απμδεηθηηθά πμο απμηειμφκ ηδηςηηθά έγγναθα, μπμνεί κα γίκμκηαη απμδεθηά 

θαη ζε απιή θςημηοπία, με ηε ζοκοπμβμιή οπεφζοκεξ δήιςζεξ ζηεκ μπμία βεβαηχκεηαη ε αθνίβεηά 

ημοξ (Κ4605/2019 αν.43, παν.7&8). 

 

Μη αιιμδαπέξ εηαηνείεξ δεκ οπμπνεμφκηαη κα οπμγνάθμοκ ρεθηαθά ηηξ πνμζθμνέξ ημοξ, αιιά 

μπμνεί κα αοζεκηηθμπμημφκ ηα δηθαημιμγεηηθά ημοξ με μπμημκδήπμηε άιιμκ πνυζθμνμ ηνυπμ. 

Όια ηα αιιμδαπά έγγναθα πμο οπμβάιιμκηαη ζημ ζηάδημ ηεξ θαηαθφνςζεξ πνέπεη οπμπνεςηηθά 

κα ζοκμδεφμκηαη με επηθονςμέκε μεηάθναζε. (Κ4605/2019 αν.43, παν.7&8). 

                                                           
29

 Ρρβλ τθν με αρ. 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ Συςτήματοσ Ηλεκτρονικών 
Δημοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 14) 

30
 Ρρβλ. άρθρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρκρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 
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Γκεμενςηηθά θαη ηεπκηθά θοιιάδηα θαη άιια έκηοπα -εηαηνηθά ή με- με εηδηθυ ηεπκηθυ πενηεπυμεκμ 

μπμνμφκ κα οπμβάιιμκηαη ζε άιιε γιχζζα [ππ αγγιηθή] 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 γιχζζα31. 

 

2.1.5 Γγγοήζεηξ32 

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

ιεηημονγμφκ κυμημα ζηα θνάηε - μέιε ηεξ Γκςζεξ 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 πνμζθμνχκ33, 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.  

Μ Δήμμξ ενζμκήζμο  επηθμηκςκεί με ημοξ εθδυηεξ ηςκ εγγοεηηθχκ επηζημιχκ πνμθεημέκμο κα 

δηαπηζηχζεη ηεκ εγθονυηεηά ημοξ. 

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, 

                                                           
31

 Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 
32

 Ρρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016  
33

 Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 4 περ. θ του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
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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.34 

2. Γκχζεηξ (θμηκμπναλίεξ) – Οοκενγαζίεξ Οοκενγείςκ ή πνμμεζεοηχκ, απμδεηθκουμεκεξ ηεξ 

ηδηυηεηάξ ημοξ απυ πηζημπμηεηηθυ ημο μηθείμο επημειεηενίμο  

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

απαηηείηαη κα πενηβιεζμφκ ζογθεθνημέκε κμμηθή μμνθή42 γηα ηεκ οπμβμιή πνμζθμνάξ. Οηηξ 

πενηπηχζεηξ οπμβμιήξ πνμζθμνάξ απυ έκςζε μηθμκμμηθχκ θμνέςκ, υια ηα μέιε ηεξ εοζφκμκηαη 

έκακηη ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ αιιειέγγοα θαη εηξ μιυθιενμκ43  

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

εοζφκμκηαη έκακηη ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ αιιειέγγοα θαη εηξ μιυθιενμκ.35   

2.2.2 Γγγφεζε ζομμεημπήξ36 

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

απυ ημοξ ζομμεηέπμκηεξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ (πνμζθένμκηεξ), εγγοεηηθή επηζημιή ζομμεημπήξ37, 

πμο ακένπεηαη ζημ πμζυ ηςκ επηά πηιηάδςκ μθηαθυζηα πεκήκηα έλη εονχ θαη μγδυκηα ιεπηχκ 

(7.856,80 εονχ)38 υζμ αθμνά ημ ζφκμιμ ηςκ οπυ δεμμπνάηεζε οπενεζηχκ με 

ζοκοπμιμγηδυμεκςκ ηςκ δηθαηςμάηςκ πνμαίνεζεξ θαη πανάηαζεξ ηεξ ζφμβαζεξ. Γπίζεξ ζα 

πνμζθμμίδεηαη ειεθηνμκηθά θαη εκηφπςξ, ε εγγοεηηθή επηζημιή ζομμεημπήξ.  

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. 

Μ Δήμμξ ενζμκήζμο  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.  

                                                           
34

 Στον βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ 
Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι A.A. 
επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν 
λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 
οικονομικοφσ φορείσ τθσ Ζνωςθσ 

35
 Ρρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 

36
 Ρρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρκρου 72 του ν.4412/2016 

37
 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 

υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (Ρρβλ. άρκρο 72 
παρ. 1α ν. 4412/2016) 

38
 Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ. (περ. α παρ. 1 

άρκρου 72 ν. 4412/2016).   
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Ε εγγφεζε ζομμεημπήξ επηζηνέθεηαη ζημοξ ιμηπμφξ πνμζθένμκηεξ, ζφμθςκα με ηα εηδηθυηενα 

μνηδυμεκα ζημ άνζνμ 72 ημο κ. 4412/2016. 39 

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 2.2.6 δεκ πνμζθμμίζεη εγθαίνςξ ηα πνμβιεπυμεκα απυ ηεκ πανμφζα δηθαημιμγεηηθά ή 

δεκ πνμζέιζεη εγθαίνςξ γηα οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ. 

2.2.3 Λυγμη απμθιεηζμμφ40  

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

πνμζθένςκ 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 αμεηάθιεηε41 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),  

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 

                                                           
39

 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιήθηκε αρχικά με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 
(Α' 171) και ςτη ςυνέχεια με την παρ. 5 του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019 (Α΄ 52). 

 
40

 Ρρβλ άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
41

  Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  
 Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι:  
 α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι    απόφαςθ” νοείται, δεδομζνθσ τθσ 

ωσ άνω νομοκετικισ μεταβολισ, ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα 
ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ,  

 β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ πρζπει να προςαρμόηουν το ςχετικό πεδίο του Μζρουσ ΙΙΙ.Α του 
ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί τθσ αναφοράσ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτική απόφαςη”, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω νομοκετικισ 
μεταβολισ, να κζτουν τθ φράςθ “αμετάκλητη καταδικαςτική απόφαςη”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο 
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίωσ, μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 
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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 

ηειεζίδηθε 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 IKE ηδηςηηθχκ θεθαιαημοπηθχκ εηαηνεηχκ, ε οπμπνέςζε ημο πνμεγμφμεκμο εδαθίμο  

αθμνά θαη’ ειάπηζημκ ζημοξ δηαπεηνηζηέξ. 

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

θαη’ ειάπηζημκ 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 Οομβμοιίμο42. 

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

εδαθίςκ αθμνά ζημοξ κυμημμοξ εθπνμζχπμοξ ημοξ. 

Γάκ ζηηξ ςξ άκς πενηπηχζεηξ (α) έςξ (ζη) ε θαηά ηα ακςηένς, πενίμδμξ απμθιεηζμμφ δεκ 

έπεη θαζμνηζηεί με αμεηάθιεηε απυθαζε, αοηή ακένπεηαη ζε πέκηε (5) έηε απυ ηεκ 

εμενμμεκία ηεξ θαηαδίθεξ με αμεηάθιεηε απυθαζε. 43 

2.2.3.2. Οηηξ αθυιμοζεξ πενηπηχζεηξ : 

α) υηακ μ πνμζθένςκ έπεη αζεηήζεη ηηξ οπμπνεχζεηξ ημο υζμκ αθμνά ζηεκ θαηαβμιή θυνςκ θαη 

εηζθμνχκ 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 πνμζθένςκ έπεη 

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

αζθάιηζεξ. 

Ακ μ πνμζθένςκ 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 πνμζθένςκ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ, υηακ έπεη εθπιενχζεη ηηξ οπμπνεχζεηξ ημο 

είηε θαηαβάιιμκηαξ ημοξ θυνμοξ ή ηηξ εηζθμνέξ θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ πμο μθείιεη, 

                                                           
42

 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 τελευταία δφο εδάφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν.   
4497/2017. 

43
 Ρρβλ. παρ. 10 άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
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ζομπενηιαμβακμμέκςκ, θαηά πενίπηςζε, ηςκ δεδμοιεομέκςκ ηυθςκ ή ηςκ πνμζηίμςκ είηε 

οπαγυμεκμξ ζε δεζμεοηηθυ δηαθακμκηζμυ γηα ηεκ θαηαβμιή ημοξ44.  

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. 45 

2.2.3.3. Μ πνμζθένςκ 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  

2.2.3.4. Ννμζθένςκ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ πμο εμπίπηεη ζε μηα απυ ηηξ θαηαζηάζεηξ πμο 

ακαθένμκηαη ζηηξ παναγνάθμοξ 2.2.3.1, 2.2.3.2. 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 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 46. 

2.2.3.5. 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. 4412/2016. 

2.2.3.6. 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 Γπηιμγήξ47  

                                                           
44

 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 
περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων) ςτο τυποποιθμζνο 
ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

45
       Ρρβ. άρκρο 73 παρ. 2 περίπτωςθ γ του ν. 4412/2016 , θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 39 του ν. 4488/2017. 

46
 Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   

47
 Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ 

διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ 
απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα, κατά 
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2.2.4 Καηαιιειυηεηα άζθεζεξ επαγγειμαηηθήξ δναζηενηυηεηαξ48  

Οη μηθμκμμηθμί θμνείξ πμο ζομμεηέπμοκ ζηε δηαδηθαζία ζύκαρεξ ηεξ πανμύζαξ ζύμβαζεξ 

απαηηείηαη κα αζθμύκ επαγγειμαηηθή δναζηενηόηεηα ζσμαθή με ηο αμηικείμεμο ηης σπηρεζίας. Οη 

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

κα είκαη εγγεγναμμέκμη ζε έκα από ηα επαγγειμαηηθά ή εμπμνηθά μεηνώα πμο ηενμύκηαη ζημ 

θνάημξ εγθαηάζηαζήξ ημοξ ή κα ηθακμπμημύκ μπμηαδήπμηε άιιε απαίηεζε μνίδεηαη ζημ Πανάνηεμα 

XI ημο Πνμζανηήμαημξ Α΄ ημο κ. 4412/2016. ηεκ πενίπηςζε μηθμκμμηθώκ θμνέςκ 

εγθαηεζηεμέκςκ ζε θνάημξ μέιμοξ ημο Γονςπασθμύ Οηθμκμμηθμύ Υώνμο (Γ.Ο.Υ) ή ζε ηνίηεξ 

πώνεξ πμο πνμζπςνήζεη ζηε Δ, ή ζε ηνίηεξ πώνεξ πμο δεκ εμπίπημοκ ζηεκ πνμεγμύμεκε 

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

δηαδηθαζηώκ ακάζεζεξ δεμμζίςκ ζομβάζεςκ, απαηηείηαη κα είκαη εγγεγναμμέκμη ζε ακηίζημηπα 

επαγγειμαηηθά ή εμπμνηθά μεηνώα. Οη εγθαηεζηεμέκμη ζηεκ Γιιάδα μηθμκμμηθμί θμνείξ απαηηείηαη 

κα είκαη εγγεγναμμέκμη ζημ Βημηεπκηθό ή Γμπμνηθό ή Βημμεπακηθό Γπημειεηήνημ ή ζημ Μεηνώμ 

Καηαζθεοαζηώκ Αμοκηηθμύ Τιηθμύ49 . 

Οι οικομομικοί θορείς ποσ ζσμμεηέτοσμ ζηη διαδικαζία ζύμαυης ηης παρούζας ζύμβαζης 

απαιηείηαι μα καηέτοσμ βεβαίφζη ζσμδρομής μομίμφμ προϋποθέζεφμ για ηημ ίδρσζη και 

λειηοσργία ζτολής μασαγοζφζηικής εκπαίδεσζης από ηημ Λιμεμική Αρτή επί ποιμή 

αποκλειζμού. 

2.2.5 Σεπκηθή θαη επαγγειμαηηθή ηθακυηεηα50  

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

ζφμβαζεξ, μη μηθμκμμηθμί θμνείξ  πνμζθμμίδμοκ επί πμηκή απμθιεηζμμφ Ρπεφζοκε δήιςζε ημο Κ. 

1599/86 ρεθηαθά οπμγεγναμμέκε ζηεκ μπμία ζα ακαθένεηαη: 

1. Έιαβακ πιήνε γκχζε ηςκ υνςκ ηεξ πανμφζαξ θαη ηςκ εηδηθχκ ζοκζεθχκ ηεξ πανεπυμεκεξ 

οπενεζίαξ. Οε θαμία πενίπηςζε δεκ ζα μπμνεί κα ζηενίδεηαη ζηεκ άγκμηα ηςκ ζοκζεθχκ θαη 

                                                                                                                                                                                                 
ςυνζπεια, να επιλζξουν ζνα, περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα 
χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ 
διακιρυξθ.  

48
 Ρρβλ άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 

49
 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016 

50
 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, οι Α.Α. μποροφν να επιβάλλουν 

απαιτιςεισ που να εξαςφαλίηουν ότι οι οικονομικοί φορείσ διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και τεχνικοφσ πόρουσ 
και τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτοφν ειδικότερα 
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, να διακζτουν ικανοποιθτικό επίπεδο εμπειρίασ, αποδεικνυόμενο με κατάλλθλεσ ςυςτάςεισ 
από ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελεςτεί κατά το παρελκόν. Μια Α.Α. μπορεί να κεωρεί ότι ζνασ οικονομικόσ φορζασ δεν 
διακζτει τισ απαιτοφμενεσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ εάν διαπιςτϊςει ότι αυτόσ ζχει ςυγκρουόμενα ςυμφζροντα που 
ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Στο πλαίςιο διαδικαςιϊν ςφναψθσ ςφμβαςθσ παροχισ 
υπθρεςιϊν θ επαγγελματικι ικανότθτα των οικονομικϊν φορζων να παράςχουν αυτι τθν υπθρεςία ι να εκτελζςουν τθν 
εγκατάςταςθ ι τα ζργα μπορεί να αξιολογείται βάςει τθσ τεχνογνωςίασ τουσ, τθσ αποτελεςματικότθτασ, τθσ εμπειρίασ και 
τθσ αξιοπιςτίασ τουσ.  
 Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο και να 
διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των 
ορίων),κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.7.2. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι 
υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα 
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά 
ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. τουλάχιςτον ......... ςυναφείσ παραδόςεισ/ υπθρεςίεσ τα 3 τελευταία ζτθ) κατά τρόπο 
αντικειμενικό, διαφανι χωρίσ να ειςάγουν διακρίςεισ ςε βάροσ των ςυμμετεχόντων είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ 
πλθροφορίεσ αυτζσ. Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικήσ επιλογήσ δημοςίων 
ςυμβάςεων και ζλεγχοσ καταλληλότητασ: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα τθν Ενότθτα IV παρ. 1, όπου παρατίκενται ςχετικά  
παραδείγματα. 
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ακαγθχκ ηςκ παναιηαθχκ δςκχκ γηα πενηπηχζεηξ πνμβιεμάηςκ ή αδοκαμίαξ εθηέιεζεξ 

ενγαζηχκ πμο πνμβιέπμκηαη ζηεκ πανμφζα ζογγναθή οπμπνεχζεςκ. 

2. Θα δηαζέηεη ηεπκηθή οπμδμμή θαη μνγάκςζε ε μπμία ζα ημο ελαζθαιίδεη ζοκεπχξ ηεκ απυιοηε 

οπμζηήνηλε θαη απνυζθμπηε ιεηημονγία ημο ελμπιηζμμφ πμο ζα πνεζημμπμηεί γηα ηεκ εθηέιεζε 

ηςκ οπενεζηχκ. Μη δηαγςκηδυμεκμη ζα οπμβάιιμοκ ηα ζημηπεία με ηα μπμία ζα απμδεηθκφεηαη 

ε ηεπκηθή οπμδμμή  θαη μνγάκςζε πμο δηαζέημοκ θαη ζα εθανμυζμοκ (πνμζςπηθυ, ελμπιηζμυξ 

θηι) 

3. Οε πενίπηςζε βιάβεξ ημο ελμπιηζμμφ ή θαζμημκδήπμηε ηνυπμ αδοκαμίαξ εθηέιεζεξ 

οπενεζίαξ ζα οπμπνεμφηαη ζηεκ άμεζε ακηηθαηάζηαζή ημο με άιιμ χζηε κα μιμθιενςζεί ημ 

πνμβιεπυμεκμ πνυγναμμα οπενεζηχκ πςνίξ δηαθμπή.  Ρπμπνεμφηαη κα εηδμπμηήζεη άμεζα ημ 

Δήμμ γηα ηεκ αδοκαμία εθηέιεζεξ ηεξ πνμγναμμαηηζμέκεξ οπενεζίαξ θαη κα εκεμενχζεη με 

πμημ ηνυπμ θαη ζε πυζμ πνμκηθυ δηάζηεμα ζα πνμβεί ζηεκ επακυνζςζή ηεξ.  

4. Όηη ζα εοζφκεηαη απενηυνηζηα γηα ηηξ δεμηέξ πνμξ ηνίημοξ ηηξ μπμίεξ ζα πνμλεκήζεη θαηά ηηξ 

οπενεζίεξ ημο με ηεκ οπαηηηυηεηά ημο. Θα πνέπεη κα πνμζθμμίζεη εκηυξ 5 εμενχκ μεηά ηηξ 

οπμγναθήξ ηεξ ζφμβαζεξ βεβαίςζε υηη ζα είκαη αζθαιηζμέκμξ πνμξ ηνίημοξ θαη ζα 

θαιφπηεηαη γηα ηεκ αζηηθή εοζφκε γηα δεμηέξ πμο ηοπυκ πνμθαιέζεη θαηά ηεκ εθηέιεζε 

οπενεζηχκ πμο αθμνμφκ ημ ακηηθείμεκμ ηεξ ζφμβαζεξ. 

5. Θα έπεη ηεκ οπμπνέςζε θαη εοζφκε, κα παίνκεη υια ηα μέηνα πμο πνέπεη γηα ηεκ αζθάιεηα ημο 

πνμζςπηθμφ πμο απαζπμιεί γηα ηεκ εθηέιεζε ηεξ οπενεζίαξ θαη γηα ηεκ πνυιερε αηοπεμάηςκ 

ή δεμηχκ ζε μπμηαδήπμηε πνυζςπα ή πνάγμαηα. Γηα αηοπήμαηα ή δεμηέξ πμο ηοπυκ ζα 

ζομβμφκ ζημ πνμζςπηθυ ημο ακαδυπμο ή ζε μπμημκδήπμηε ηνίημ, μ Δήμμξ δεκ έπεη θαμία 

εοζφκε θαη μ ακάδμπμξ έπεη απμθιεηζηηθά ηηξ εοζφκεξ, ηυζμ ηηξ αζηηθέξ υζμ θαη ηηξ πμηκηθέξ 

ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ηςκ μηθείςκ κυμςκ γηα ηηξ πενηπηχζεηξ αοηέξ.  

6. Θα ηειεί πάκημηε οπυ ηεκ επμπηεία ημο Δήμμο ενζμκήζμο πνμξ ηηξ εκημιέξ θαη μδεγίεξ ημο 

μπμίμο μθείιεη απυιοηε ζομμυνθςζε θαη εονίζθεηαη ζε ζοκεπή επαθή γηα κα πηζημπμηείηαη θαη 

ε θαιή  εθηέιεζε  ηεξ οπενεζίαξ ημο. 

7. Ηαηά ηεκ εθηέιεζε ηεξ οπενεζίαξ, ζα οπμπνεμφηαη κα ζομμμνθχκεηαη με ηηξ ηζπφμοζεξ 

Αζηοκμμηθέξ θαη Ργεημκμμηθέξ δηαηάλεηξ θαζχξ επίζεξ θαη με ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ θαη 

θακυκεξ ηήνεζεξ «πενί καοαγμζςζηηθμφ ένγμο». 

8. Πμ πάζεξ θφζεςξ θαη εηδηθυηεηαξ έμμηζζμ πνμζςπηθυ γηα ηεκ εθηέιεζε ηεξ οπενεζίαξ 

αμείβεηαη θαη αζθαιίδεηαη απμθιεηζηηθά απυ ημκ ακάδμπμ. Οεμεηχκεηαη νεηά υηη απαγμνεφεηαη 

ε απαζπυιεζε ακαζθάιηζημο πνμζςπηθμφ. Οε πενίπηςζε απαζπυιεζεξ αιιμδαπχκ ζα πνέπεη 

αοημί κα θαηέπμοκ κυμημε άδεηα ενγαζίαξ ε μπμία ζα ζεςνείηαη απυ ηηξ ανμυδηεξ οπενεζίεξ.  

9. Πμ πνμζςπηθυ πμο ζα πνεζημμπμηεί ζα ακηηθαζίζηαηαη, εθυζμκ ημ απαηηήζεη o Δήμμξ, ζε 

πενίπηςζε πμο ζα θνηζμφκ αθαηάιιειμη γηα ηεκ μμαιή δηεθπεναίςζε ημο ζομβαηηθμφ ένγμο. 

10. Μ ελμπιηζμυξ πμο ζα πνεζημμπμηεζεί γηα ηεκ εθηέιεζε ηεξ οπενεζίαξ ζα πνέπεη κα 

δηαηενείηαη θαζανυξ. Γπίζεξ απαγμνεφεηαη δηαθήμηζε επί ημο ελμπιηζμμφ ημο ακαδυπμο πιεκ 

ηςκ ιμγμηφπςκ ημο ακαδυπμο θαη ηςκ ιμγμηφπςκ ημο Δήμμο ενζμκήζμο. 

11. Θα έπεη ηεκ οπμπνέςζε κα παίνκεη υια ηα απαναίηεηα μέηνα πνμθφιαλεξ ηςκ μεπακεμάηςκ, 

ηςκ μεηαθμνηθχκ μέζςκ θαη κα δηαζθαιίδεη ηεκ αζθάιεηα ημο ενγαημηεπκηθμφ πνμζςπηθμφ, 

ηςκ επηβιεπυκηςκ θαη θάζε ηνίημο θαη κα εθηειεί επ’ αοημφ ηηξ μδεγίεξ ημο Δήμμο, ημοξ 

ηζπφμκηεξ κυμμοξ θαη δηαηάλεηξ, θένμκηαξ απμθιεηζηηθά θαη μυκμ αοηυξ, ηεκ πμηκηθή θαη 

αζηηθή εοζφκε γηα θάζε αηφπεμα, ημ μπμίμ μθείιεηαη απυ ηε με εθανμμγή ημοξ. 
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12. Θα οπμπνεμφηαη κα εθηειεί ηεκ οπενεζία  θαζεμενηκά θαζχξ θαη Ηονηαθέξ θαη Ανγίεξ θαη ζε 

πενίπηςζε έθηαθηςκ ακαγθχκ εθυζμκ δεηεζεί απυ ημκ Δήμμ  ενζμκήζμο. 

13. Δεκ ζα μπμνεί κα οπμθαηαζηαζεί ζηεκ ζφμβαζε ή γηα θάπμημ ιυγμ μένμξ αοηήξ, απυ άιιμ 

θοζηθυ ή κμμηθυ πνυζςπμ πςνίξ ηεκ έγγναθε ζογθαηάζεζε ημο Δήμμο, μεηά απυ απυθαζε ημο 

Δεμμηηθμφ Οομβμοιίμο. 

14. Μθείιεη κα έπεη μιμθιενχζεη υιεξ ηηξ απαηημφμεκεξ πνμπαναζθεοαζηηθέξ ενγαζίεξ θαη 

δηαδηθαζίεξ (π.π. πνμμήζεηα θαη μεηαθμνά ελμπιηζμμφ, πνυζιερε, αζθάιηζε θαη εκεμένςζε 

ημο πνμζςπηθμφ, ζοκεκκυεζε με ανμυδηεξ ημπηθέξ ανπέξ, θιπ.), έηζη χζηε ηεκ 1/6/2020, κα 

λεθηκήζεη ε ενγαζία ηεξ καοαγμζςζηηθήξ θάιορεξ ζηηξ καοαγμζςζηηθέξ ζέζεηξ πςνίξ θεκά θαη 

πςνίξ πνμβιήμαηα. Οε πενίπηςζε πμο δεκ θαηαζηεί δοκαηυκ κα οπμγναθεί ζφμβαζε μέπνη θαη 

ηεκ 1/6/2016, ηυηε μη παναπάκς εκένγεηεξ ζα έπμοκ γίκεη έςξ θαη ηεκ εμενμμεκία οπμγναθήξ 

ηεξ εκ ιυγς ζφμβαζεξ. 

15. Ννηκ απυ ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα θαηαζέζεη ακαιοηηθή 

θαηάζηαζε με ημ πνμζςπηθυ πμο ζα απαζπμιεί, μαδί με ακηίγναθα ηςκ πηοπίςκ θαη ηςκ 

αδεηχκ καοαγμζχζηε ημο πνμζςπηθμφ πμο ζα απαζπμιήζεη, μαδί με έγγναθα πμο ζα 

απμδεηθκφμοκ ηε ζπέζε ενγαζίαξ θαη ηεκ αζθάιηζε ημο πνμζςπηθμφ. 

16. Όηη μοδέπμηε έπεη απμθαζηζηεί έθπηςζε ή θαηαγγειία ζομβάζεςξ εθηέιεζεξ πανμμμίμο 

ένγμο εηξ βάνμξ ημοξ ιυγς επαγγειμαηηθμφ παναπηχμαημξ απυ μημδήπμηε Κ.Ν.Δ.Δ. ή άιιμ 

κμμηθυ πνυζςπμ ημο εονφηενμο δεμυζημο ημμέα. 

17. Γάκ ημοξ έπεη ή δεκ ημοξ έπεη επηβιεζεί πμηκή απμθιεηζμμφ απυ ημοξ Δηαγςκηζμμφξ ημο 

Δεμμζίμο. Οε πενίπηςζε πμο ημοξ έπεη επηβιεζεί πμηκή απμθιεηζμμφ κα ακαθένεηαη μ πνυκμξ 

θαη μη ιυγμη απμθιεηζμμφ. 

18. Γάκ ε ιεηημονγία ηεξ επηπείνεζεξ οπυθεηηαη ή δεκ οπυθεηηαη ζε κμμηθυ πενημνηζμυ θαη ημ είδμξ 

ημο πενημνηζμμφ εάκ οπυθεηηαη. 

19. Όηη δεζμεφμκηαη κα εθηειέζμοκ ηεκ οπενεζία ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζηεκ αν.2/2020 

Ιειέηε  ηεξ Δηεφζοκζεξ Μηθμκμμηθχκ Ρπενεζηχκ ημο Δήμμο επί πμηκή απμθιεηζμμφ. 

20. Όηη ζε πενίπηςζε πμο ακαδεηπζεί ακάδμπμξ, ζα πνμζθμμίζεη υιμοξ ημοξ ηίηιμοξ ζπμοδχκ θαη 

επαγγειμαηηθά πνμζυκηα πμο δηαζέηεη ε μμάδα ένγμο πμο ζα πανάζπεη ηεκ οπενεζία πνηκ ηεκ 

οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ θαη ζα ειεγπζμφκ απυ ηεκ ανμυδηα Γπηηνμπή Αλημιυγεζεξ. 

21. Oη καοαγμζχζηεξ πμο ζα απαζπμιεζμφκ απαηηείηαη ζα δηαζέημοκ άδεηα  άζθεζεξ ημο εηδηθμφ 

επαγγέιμαημξ ημο καοαγμζχζηε /καοαγμζςζηηθή άδεηα απυ Θημεκηθή ανπή  ζε ηζπφ. 

2.2.6 ηήνηλε ζηεκ ηθακυηεηα ηνίηςκ  

Μη μηθμκμμηθμί θμνείξ μπμνμφκ, υζμκ αθμνά ηα θνηηήνηα ηα ζπεηηθά με ηεκ ηεπκηθή θαη 

επαγγειμαηηθή ηθακυηεηα (ηεξ παναγνάθμο 2.2.5), κα ζηενίδμκηαη ζηηξ ηθακυηεηεξ άιιςκ θμνέςκ, 

αζπέηςξ ηεξ κμμηθήξ θφζεξ ηςκ δεζμχκ ημοξ με αοημφξ51. Οηεκ πενίπηςζε αοηή, απμδεηθκφμοκ 

υηη ζα έπμοκ ζηε δηάζεζή ημοξ, ημοξ ακαγθαίμοξ πυνμοξ, με ηεκ πνμζθυμηζε ηεξ ζπεηηθήξ 

δέζμεοζεξ ηςκ θμνέςκ ζηεκ ηθακυηεηα ηςκ μπμίςκ ζηενίδμκηαη.  

Γηδηθά, υζμκ αθμνά ζηα θνηηήνηα επαγγειμαηηθήξ ηθακυηεηαξ πμο ζπεηίδμκηαη με ημοξ ηίηιμοξ 

ζπμοδχκ θαη ηα επαγγειμαηηθά πνμζυκηα πμο μνίδμκηαη ζηεκ πενίπηςζε ζη΄ ημο Ιένμοξ ΖΖ ημο 

Νανανηήμαημξ ΖΖ ημο Ννμζανηήμαημξ Α΄ ημο Κ.4412/2016 ή με ηεκ ζπεηηθή επαγγειμαηηθή 

                                                           
51

 Ρρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των υπεργολάβων, ςτουσ 
οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ   
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εμπεηνία, μη μηθμκμμηθμφ θμνείξ μπμνμφκ κα ζηενίδμκηαη ζηηξ ηθακυηεηεξ άιιςκ θμνέςκ, μυκμ εάκ 

μη ηειεοηαίμη ζα εθηειέζμοκ ηηξ οπενεζίεξ γηα ηηξ μπμίεξ απαηημφκηαη μη ζογθεθνημέκεξ 

ηθακυηεηεξ. 

Ρπυ ημοξ ίδημοξ υνμοξ μη εκχζεηξ μηθμκμμηθχκ θμνέςκ μπμνμφκ κα ζηενίδμκηαη ζηηξ ηθακυηεηεξ 

ηςκ ζομμεηεπυκηςκ ζηεκ έκςζε ή άιιςκ θμνέςκ. 

2.2.7 Κακυκεξ απυδεηλεξ πμημηηθήξ επηιμγήξ 

2.2.7.1 Πνμθαηανθηηθή απυδεηλε θαηά ηεκ οπμβμιή πνμζθμνχκ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Παράρτημα II, το οποίο 
αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ52 καταρτίηεται 
βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται 
από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 153  

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν54 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα55 ωσ  
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των 
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.56  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 
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 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 
ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV 
Κριτιρια Επιλογισ, .., Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ.  

53
 Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 

προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). 
Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΗΔΗΣ www.promitheus.gov.gr Ρρβλ και το 
Διορκωτικό (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 17/65 τθσ 23θσ Ιανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό 
(ΕΕ) 2016/7 για τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ , με το οποίο 
επιλφκθκαν τα ςχετικά ηθτιματα ορολογίασ που υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο ελλθνικό  κείμενο του Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ, Μπορείτε να δείτε το ςχετικό Διορκωτικό ςτθν ακόλουκθ διαδρομι https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL   

54  Πρβ. άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52
 
Α’) 

55
 Ρρβλ. άρκρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 

56
 Επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω δυνατότθτα εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του οικονομικοφ φορζα.  Εξακολουκεί      να 

υφίςταται θ δυνατότθτα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που αναφζρονται ςτα τελευταία 
δφο εδάφια του άρκρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
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2.2.7.2 Απμδεηθηηθά μέζα57 

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

μνίδμκηαη ζηηξ παναγνάθμοξ 2.2.1 έςξ 2.2.6, θνίκμκηαη θαηά ηεκ οπμβμιή ηεξ πνμζθμνάξ, θαηά ηεκ οπμβμιή 

ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ ηεξ πανμφζαξ θαη θαηά ηε ζφκαρε ηεξ ζφμβαζεξ ζηηξ πενηπηχζεηξ ημο άνζνμο 105 

παν. 3 πεν. γ ημο κ. 4412/201658. 

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

θμνέςκ, ζφμθςκα με ηεκ πανάγναθυ 2.2.6. 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 (πανάγναθμη 2.2.4- 2.2.6)59. 

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. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Η διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  

 

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

πνμζθένμκηεξ μηθμκμμηθμί θμνείξ πνμζθμμίδμοκ ακηίζημηπα ηα παναθάης δηθαημιμγεηηθά60: 

α) γηα ηεκ πανάγναθμ 2.2.3.1 απυζπαζμα ημο ζπεηηθμφ μεηνχμο, υπςξ ημο πμηκηθμφ μεηνχμο 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 μπμίμ πνμθφπηεη υηη πιενμφκηαη αοηέξ μη πνμτπμζέζεηξ. Ε οπμπνέςζε 
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 Ρρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν 
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ  που ζχει 
ορίςει ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.6 τθσ παροφςασ.    

58
 Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 

59
 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 

60
 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε 

διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 
 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων 

εγγράφων, που ζχουν εκδοκεί από τισ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ τθσ περίπτωςθσ α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σθμειωτζον ότι θ παραπάνω ρφκμιςθ δεν καταλαμβάνει τα ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα (λ.χ. πλθρεξοφςια, 
ζνορκεσ βεβαιϊςεισ κ.ο.κ.), για τα οποία ςυνεχίηει να υφίςταται θ υποχρζωςθ υποβολισ κεκυρωμζνων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπϊν δθμοςίων εγγράφων: 
 Επίςθσ, γίνονται αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί από αλλοδαπζσ αρχζσ, 

υπό τθν προχπόκεςθ ότι αυτά είναι νομίμωσ επικυρωμζνα από τθν αρμόδια αρχι τθσ χϊρασ αυτισ, και ζχουν επικυρωκεί 
από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν4194/2013). Σθμειϊνεται ότι δεν 
κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ 
(APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (Σφμβαςθ τθσ Χάγθσ) ι άλλεσ διακρατικζσ ςυμφωνίεσ 
(βλ. και ςθμείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικϊν εγγράφων τα οποία ζχουν επικυρωκεί 

από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 36 παρ. 2 β) του Κϊδικα Δικθγόρων (Ν 4194/2013), κακϊσ και ευκρινι 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όςων ιδιωτικϊν εγγράφων φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ και φορείσ τθσ περίπτωςθσ 
α' τθσ παρ. 2 του άρκρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Ρρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, 

εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
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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. Ε οπμπνέςζε ημο πνμεγμφμεκμο εδαθίμο αθμνά ηδίςξ:  

 ζηηξ πενηπηχζεηξ εηαηνεηχκ πενημνηζμέκεξ εοζφκεξ (Γ.Ν.Γ.) ημοξ δηαπεηνηζηέξ θαη 

πνμζςπηθχκ εηαηνεηχκ (Μ.Γ. θαη Γ.Γ.), ημοξ δηαπεηνηζηέξ θαη ηα μμυννοζμα μέιε,  

 ζηηξ πενηπηχζεηξ ακςκφμςκ εηαηνεηχκ (Α.Γ.), ημκ Δηεοζφκμκηα Οφμβμοιμ θαη υια ηα μέιε ημο 

Δημηθεηηθμφ Οομβμοιίμο.  

 μ ίδημξ, ζε πενίπηςζε θοζηθμφ πνμζχπμο,  

 μ κυμημμξ εθπνυζςπμξ ζε πενίπηςζε ηδηςηηθήξ θεθαιαημοπηθήξ εηαηνείαξ,  

 ηα θοζηθά πνυζςπα πμο αζθμφκ δημίθεζή ζε θάζε άιιε πενίπηςζε θαη ηα ακηίζημηπα θαηά ημ 

δίθαημ ηεξ αιιμδαπήξ επηπείνεζεξ θοζηθά πνυζςπα.  

Γάκ απυ ημ οπμβιεζέκ πμηκηθυ μεηνχμ δεκ πνμθφπηεη ημ είδμξ ημο αδηθήμαημξ γηα ημ μπμίμ 

θαηαδηθάζζεθε μ εκδηαθενυμεκμξ, οπμβάιιεηαη απυ αοηυκ Ρπεφζοκε Δήιςζε ημο άνζνμο 8 ημο 

Κ1599/86, θένμοζα ηεκ ρεθηαθή ημο οπμγναθή, υπμο ακαθένμκηαη με ζαθήκεηα ηα αδηθήμαηα 

αοηά. Ε επηηνμπή ημο δηαγςκηζμμφ μπμνεί ζε θάζε πενίπηςζε κα δεηήζεη απυ ημκ εκδηαθενυμεκμ 

κα πνμζθμμίζεη ακηίγναθα ηςκ θαηαδηθαζηηθχκ απμθάζεςκ. Οε πενίπηςζε πμο ημ απυζπαζμα 

πμηκηθμφ μεηνχμο δεκ είκαη ιεοθυ ζα οπμβάιιεηαη έκμνθε βεβαίςζε εκχπημκ δηθαζηηθήξ ανπήξ ή 

Οομβμιαημγνάθμο, πενί ηςκ αδηθεμάηςκ πμο αθμνμφκ μη θαηαδίθεξ πμο είκαη γναμμέκεξ ζημ 

μεηνχμ. Ακ απυ ηεκ έκμνθε βεβαίςζε πνμθφπηεη υηη θάπμηα απυ ηηξ θαηαδίθεξ αθμνά αδίθεμα πμο 

ζα μπμνμφζε κα πνμθαιέζεη απμθιεηζμυ ημο δηαγςκηδμμέκμο, πνμζθμμίδεηαη ε θαηαδηθαζηηθή 

απυθαζε πνμθεημέκμο κα δηαπηζηςζεί ακ ημ αδίθεμα αθμνά ηεκ άζθεζε ημο επαγγέιμαημξ ημο 

δηαγςκηδυμεκμο. Ε έκμνθε βεβαίςζε δηαηενεί ηεκ ηζπφ ηεξ γηα υζμ πνυκμ ακηηζημηπεί ζημ 

πενηεπυμεκμ ημο πμηκηθμφ μεηνχμο.  

 

β) γηα ηεκ πανάγναθμ 2.2.3.261 62 (α θαη β) πηζημπμηεηηθυ πμο εθδίδεηαη απυ ηεκ ανμυδηα ανπή ημο 

μηθείμο θνάημοξ - μέιμοξ ή πχναξ  

Ακ ημ θνάημξ-μέιμξ ή ε εκ ιυγς πχνα δεκ εθδίδεη ηέημημο είδμοξ έγγναθμ ή πηζημπμηεηηθυ ή υπμο 

ημ έγγναθμ ή ημ πηζημπμηεηηθυ αοηυ δεκ θαιφπηεη υιεξ ηηξ πενηπηχζεηξ πμο ακαθένμκηαη ζηηξ 

παναγνάθμοξ 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2, 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 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. 

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

Ννμγναμμαηηζμμφ θαη Οοκημκηζμμφ ηεξ Γπηζεχνεζεξ Γνγαζηαθχκ Οπέζεςκ, απυ ημ μπμίμ κα 
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 Λαμβανομζνου υπόψθ του ςφντομου, ςε πολλζσ περιπτϊςεισ, χρόνου ιςχφοσ των πιςτοποιθτικϊν φορολογικισ και 
αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που εκδίδονται από τουσ θμεδαποφσ φορείσ, οι οικονομικοί φορείσ μεριμνοφν να αποκτοφν 
εγκαίρωσ πιςτοποιθτικά, τα οποία να καλφπτουν και τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμζνου να τα υποβάλουν, εφόςον αναδειχκοφν προςωρινοί ανάδοχοι. Τα 
εν λόγω πιςτοποιθτικά υποβάλλονται μαηί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μζςα του άρκρου 22 από τον προςωρινό ανάδοχο, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του υποςυςτιματοσ. 

62
 Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ. 
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πνμθφπημοκ μη πνάλεηξ επηβμιήξ πνμζηίμμο πμο έπμοκ εθδμζεί ζε βάνμξ ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα 

ζε πνμκηθυ δηάζηεμα δφμ (2) εηχκ πνηκ απυ ηεκ εμενμμεκία ιήλεξ ηεξ πνμζεζμίαξ οπμβμιήξ 

πνμζθμνάξ  

 

Ακ ημ θνάημξ-μέιμξ ή ε εκ ιυγς πχνα δεκ εθδίδεη ηέημημο είδμοξ έγγναθμ ή πηζημπμηεηηθυ ή υπμο 

ημ έγγναθμ ή ημ πηζημπμηεηηθυ αοηυ δεκ θαιφπηεη υιεξ ηηξ πενηπηχζεηξ πμο ακαθένμκηαη ζηεκ 

πανάγναθμ 1, ζηηξ πενηπηχζεηξ α΄ θαη β΄ ηεξ παναγνάθμο 2 θαη ζηεκ πενίπηςζε β΄ ηεξ 

παναγνάθμο 4 ημο άνζνμο 73 ημο κ. 4412/2016, 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 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 παν. ή υηη ηα 

έγγναθα αοηά δεκ θαιφπημοκ υιεξ ηηξ πενηπηχζεηξ πμο ακαθένμκηαη ζηεκ πανάγναθμ 1, ζηηξ 

πενηπηχζεηξ α΄ θαη β΄ ηεξ παναγνάθμο 2 θαη ζηεκ πενίπηςζε β΄ ηεξ παναγνάθμο 4 ημο άνζνμο 

73 ημο κ. 4412/2016. Μη επίζεμεξ δειχζεηξ θαζίζηακηαη δηαζέζημεξ μέζς ημο επηγναμμηθμφ 

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

Ιέπνη κα θαηαζηεί εθηθηή ε έθδμζε ημο πηζημπμηεηηθμφ πμο πνμβιέπεηαη ζηεκ πενίπηςζε γ΄ ηεξ 

παναγνάθμο 2 ημο άνζνμο 80 ημο κ. 4412/2016, αοηυ ακηηθαζίζηαηαη απυ οπεφζοκε δήιςζε ημο 

μηθμκμμηθμφ θμνέα, πςνίξ κα απαηηείηαη επίζεμε δήιςζε ημο ΟΓΝΓ ζπεηηθά με ηεκ έθδμζε ημο 

πηζημπμηεηηθμφ. 

 

δ) γηα ηεκ πανάγναθμ 2.2.3.6. 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.63 

Μη  εγθαηεζηεμέκμη ζηεκ Γιιάδα μηθμκμμηθμί θμνείξ πνμζθμμίδμοκ βεβαίςζε εγγναθήξ ζημ 

Βημηεπκηθυ ή Γμπμνηθυ ή Βημμεπακηθυ Γπημειεηήνημ ή ζημ Ιεηνχμ Ηαηαζθεοαζηχκ Αμοκηηθμφ 

Ριηθμφ. 

                                                           
63

 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά 
περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά 
Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ . 
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Γπίζεξ απαηηείηαη κα θαηέπμοκ βεβαίςζε ζοκδνμμήξ κμμίμςκ πνμτπμζέζεςκ γηα ηεκ ίδνοζε θαη 

ιεηημονγία ζπμιήξ καοαγμζςζηηθήξ εθπαίδεοζεξ απυ ηεκ Θημεκηθή Ανπή επί πμηκή απμθιεηζμμφ. 

 

Β.3. Γηα ηεκ απυδεηλε ηεξ ηεπκηθήξ θαη επαγγειμαηηθήξ ηθακυηεηαξ ηεξ παναγνάθμο 2.2.5 μη 

μηθμκμμηθμί θμνείξ πνμζθμμίδμοκ64 :  

Τπεφζοκε δήιςζε ημο Ν. 1599/86 ρεθηαθά οπμγεγναμμέκε ζηεκ μπμία ζα ακαθένεηαη υηη :   

1. Έιαβακ πιήνε γκχζε ηςκ υνςκ ηεξ πανμφζαξ θαη ηςκ εηδηθχκ ζοκζεθχκ ηεξ πανεπυμεκεξ 

οπενεζίαξ. Οε θαμία πενίπηςζε δεκ ζα μπμνεί κα ζηενίδεηαη ζηεκ άγκμηα ηςκ ζοκζεθχκ θαη 

ακαγθχκ ηςκ παναιηαθχκ δςκχκ γηα πενηπηχζεηξ πνμβιεμάηςκ ή αδοκαμίαξ εθηέιεζεξ 

ενγαζηχκ πμο πνμβιέπμκηαη ζηεκ πανμφζα ζογγναθή οπμπνεχζεςκ. 

2. Θα δηαζέηεη ηεπκηθή οπμδμμή θαη μνγάκςζε ε μπμία ζα ημο ελαζθαιίδεη ζοκεπχξ ηεκ απυιοηε 

οπμζηήνηλε θαη απνυζθμπηε ιεηημονγία ημο ελμπιηζμμφ πμο ζα πνεζημμπμηεί γηα ηεκ εθηέιεζε 

ηςκ οπενεζηχκ. Μη δηαγςκηδυμεκμη ζα οπμβάιιμοκ ηα ζημηπεία με ηα μπμία ζα απμδεηθκφεηαη 

ε ηεπκηθή οπμδμμή  θαη μνγάκςζε πμο δηαζέημοκ θαη ζα εθανμυζμοκ (πνμζςπηθυ, ελμπιηζμυξ 

θηι) 

3. Οε πενίπηςζε βιάβεξ ημο ελμπιηζμμφ ή θαζμημκδήπμηε ηνυπμ αδοκαμίαξ εθηέιεζεξ 

οπενεζίαξ ζα οπμπνεμφηαη ζηεκ άμεζε ακηηθαηάζηαζή ημο με άιιμ χζηε κα μιμθιενςζεί ημ 

πνμβιεπυμεκμ πνυγναμμα οπενεζηχκ πςνίξ δηαθμπή.  Ρπμπνεμφηαη κα εηδμπμηήζεη άμεζα ημ 

Δήμμ γηα ηεκ αδοκαμία εθηέιεζεξ ηεξ πνμγναμμαηηζμέκεξ οπενεζίαξ θαη κα εκεμενχζεη με 

πμημ ηνυπμ θαη ζε πυζμ πνμκηθυ δηάζηεμα ζα πνμβεί ζηεκ επακυνζςζή ηεξ.  

4. Όηη ζα εοζφκεηαη απενηυνηζηα γηα ηηξ δεμηέξ πνμξ ηνίημοξ ηηξ μπμίεξ ζα πνμλεκήζεη θαηά ηηξ 

οπενεζίεξ ημο με ηεκ οπαηηηυηεηά ημο. Θα πνέπεη κα πνμζθμμίζεη εκηυξ 5 εμενχκ μεηά ηηξ 

οπμγναθήξ ηεξ ζφμβαζεξ βεβαίςζε υηη ζα είκαη αζθαιηζμέκμξ πνμξ ηνίημοξ θαη ζα 

θαιφπηεηαη γηα ηεκ αζηηθή εοζφκε γηα δεμηέξ πμο ηοπυκ πνμθαιέζεη θαηά ηεκ εθηέιεζε 

οπενεζηχκ πμο αθμνμφκ ημ ακηηθείμεκμ ηεξ ζφμβαζεξ. 

5. Θα έπεη ηεκ οπμπνέςζε θαη εοζφκε, κα παίνκεη υια ηα μέηνα πμο πνέπεη γηα ηεκ αζθάιεηα ημο 

πνμζςπηθμφ πμο απαζπμιεί γηα ηεκ εθηέιεζε ηεξ οπενεζίαξ θαη γηα ηεκ πνυιερε αηοπεμάηςκ 

ή δεμηχκ ζε μπμηαδήπμηε πνυζςπα ή πνάγμαηα. Γηα αηοπήμαηα ή δεμηέξ πμο ηοπυκ ζα 

ζομβμφκ ζημ πνμζςπηθυ ημο ακαδυπμο ή ζε μπμημκδήπμηε ηνίημ, μ Δήμμξ δεκ έπεη θαμία 

εοζφκε θαη μ ακάδμπμξ έπεη απμθιεηζηηθά ηηξ εοζφκεξ, ηυζμ ηηξ αζηηθέξ υζμ θαη ηηξ πμηκηθέξ 

ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ηςκ μηθείςκ κυμςκ γηα ηηξ πενηπηχζεηξ αοηέξ.  

6. Θα ηειεί πάκημηε οπυ ηεκ επμπηεία ημο Δήμμο ενζμκήζμο πνμξ ηηξ εκημιέξ θαη μδεγίεξ ημο 

μπμίμο μθείιεη απυιοηε ζομμυνθςζε θαη εονίζθεηαη ζε ζοκεπή επαθή γηα κα πηζημπμηείηαη θαη 

ε θαιή  εθηέιεζε  ηεξ οπενεζίαξ ημο. 

7. Ηαηά ηεκ εθηέιεζε ηεξ οπενεζίαξ, ζα οπμπνεμφηαη κα ζομμμνθχκεηαη με ηηξ ηζπφμοζεξ 

Αζηοκμμηθέξ θαη Ργεημκμμηθέξ δηαηάλεηξ θαζχξ επίζεξ θαη με ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ θαη 

θακυκεξ ηήνεζεξ «πενί καοαγμζςζηηθμφ ένγμο». 

8. Πμ πάζεξ θφζεςξ θαη εηδηθυηεηαξ έμμηζζμ πνμζςπηθυ γηα ηεκ εθηέιεζε ηεξ οπενεζίαξ 

αμείβεηαη θαη αζθαιίδεηαη απμθιεηζηηθά απυ ημκ ακάδμπμ. Οεμεηχκεηαη νεηά υηη απαγμνεφεηαη 

                                                           
64

 Συμπλθρϊνεται από τθν Α.Α. με ζνα ι περιςςότερα από τα δικαιολογθτικά που αναφζρονται ςτο Μζροσ II του 
Ραραρτιματοσ XII του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιςτοιχοφν, ςε κάκε περίπτωςθ, ςτα κριτιρια 
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ που ζχει κζςει θ ανακζτουςα αρχι ςτο άρκρο 2.2.5. 
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ε απαζπυιεζε ακαζθάιηζημο πνμζςπηθμφ. Οε πενίπηςζε απαζπυιεζεξ αιιμδαπχκ ζα πνέπεη 

αοημί κα θαηέπμοκ κυμημε άδεηα ενγαζίαξ ε μπμία ζα ζεςνείηαη απυ ηηξ ανμυδηεξ οπενεζίεξ.  

9. Πμ πνμζςπηθυ πμο ζα πνεζημμπμηεί ζα ακηηθαζίζηαηαη, εθυζμκ ημ απαηηήζεη o Δήμμξ, ζε 

πενίπηςζε πμο ζα θνηζμφκ αθαηάιιειμη γηα ηεκ μμαιή δηεθπεναίςζε ημο ζομβαηηθμφ ένγμο. 

10. Μ ελμπιηζμυξ πμο ζα πνεζημμπμηεζεί γηα ηεκ εθηέιεζε ηεξ οπενεζίαξ ζα πνέπεη κα 

δηαηενείηαη θαζανυξ. Γπίζεξ απαγμνεφεηαη δηαθήμηζε επί ημο ελμπιηζμμφ ημο ακαδυπμο πιεκ 

ηςκ ιμγμηφπςκ ημο ακαδυπμο θαη ηςκ ιμγμηφπςκ ημο Δήμμο ενζμκήζμο. 

11. Θα έπεη ηεκ οπμπνέςζε κα παίνκεη υια ηα απαναίηεηα μέηνα πνμθφιαλεξ ηςκ μεπακεμάηςκ, 

ηςκ μεηαθμνηθχκ μέζςκ θαη κα δηαζθαιίδεη ηεκ αζθάιεηα ημο ενγαημηεπκηθμφ πνμζςπηθμφ, 

ηςκ επηβιεπυκηςκ θαη θάζε ηνίημο θαη κα εθηειεί επ’ αοημφ ηηξ μδεγίεξ ημο Δήμμο, ημοξ 

ηζπφμκηεξ κυμμοξ θαη δηαηάλεηξ, θένμκηαξ απμθιεηζηηθά θαη μυκμ αοηυξ, ηεκ πμηκηθή θαη 

αζηηθή εοζφκε γηα θάζε αηφπεμα, ημ μπμίμ μθείιεηαη απυ ηε με εθανμμγή ημοξ. 

12. Θα οπμπνεμφηαη κα εθηειεί ηεκ οπενεζία  θαζεμενηκά θαζχξ θαη Ηονηαθέξ θαη Ανγίεξ θαη ζε 

πενίπηςζε έθηαθηςκ ακαγθχκ εθυζμκ δεηεζεί απυ ημκ Δήμμ  ενζμκήζμο. 

13. Δεκ ζα μπμνεί κα οπμθαηαζηαζεί ζηεκ ζφμβαζε ή γηα θάπμημ ιυγμ μένμξ αοηήξ, απυ άιιμ 

θοζηθυ ή κμμηθυ πνυζςπμ πςνίξ ηεκ έγγναθε ζογθαηάζεζε ημο Δήμμο, μεηά απυ απυθαζε ημο 

Δεμμηηθμφ Οομβμοιίμο. 

14. Μθείιεη κα έπεη μιμθιενχζεη υιεξ ηηξ απαηημφμεκεξ πνμπαναζθεοαζηηθέξ ενγαζίεξ θαη 

δηαδηθαζίεξ (π.π. πνμμήζεηα θαη μεηαθμνά ελμπιηζμμφ, πνυζιερε, αζθάιηζε θαη εκεμένςζε 

ημο πνμζςπηθμφ, ζοκεκκυεζε με ανμυδηεξ ημπηθέξ ανπέξ, θιπ.), έηζη χζηε ηεκ 1/6/2020, κα 

λεθηκήζεη ε ενγαζία ηεξ καοαγμζςζηηθήξ θάιορεξ ζηηξ καοαγμζςζηηθέξ ζέζεηξ πςνίξ θεκά θαη 

πςνίξ πνμβιήμαηα 

15. Ννηκ απυ ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα θαηαζέζεη ακαιοηηθή 

θαηάζηαζε με ημ πνμζςπηθυ πμο ζα απαζπμιεί, μαδί με ακηίγναθα ηςκ πηοπίςκ θαη ηςκ 

αδεηχκ καοαγμζχζηε ημο πνμζςπηθμφ πμο ζα απαζπμιήζεη, μαδί με έγγναθα πμο ζα 

απμδεηθκφμοκ ηε ζπέζε ενγαζίαξ θαη ηεκ αζθάιηζε ημο πνμζςπηθμφ. 

16. Όηη μοδέπμηε έπεη απμθαζηζηεί έθπηςζε ή θαηαγγειία ζομβάζεςξ εθηέιεζεξ πανμμμίμο 

ένγμο εηξ βάνμξ ημοξ ιυγς επαγγειμαηηθμφ παναπηχμαημξ απυ μημδήπμηε Κ.Ν.Δ.Δ. ή άιιμ 

κμμηθυ πνυζςπμ ημο εονφηενμο δεμυζημο ημμέα. 

17. Γάκ ημοξ έπεη ή δεκ ημοξ έπεη επηβιεζεί πμηκή απμθιεηζμμφ απυ ημοξ Δηαγςκηζμμφξ ημο 

Δεμμζίμο. Οε πενίπηςζε πμο ημοξ έπεη επηβιεζεί πμηκή απμθιεηζμμφ κα ακαθένεηαη μ πνυκμξ 

θαη μη ιυγμη απμθιεηζμμφ. 

18. Γάκ ε ιεηημονγία ηεξ επηπείνεζεξ οπυθεηηαη ή δεκ οπυθεηηαη ζε κμμηθυ πενημνηζμυ θαη ημ είδμξ 

ημο πενημνηζμμφ εάκ οπυθεηηαη. 

19. Όηη δεζμεφμκηαη κα εθηειέζμοκ ηεκ οπενεζία ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζηεκ αν.2/2020 

Ιειέηε  ηεξ Δηεφζοκζεξ Μηθμκμμηθχκ Ρπενεζηχκ ημο Δήμμο επί πμηκή απμθιεηζμμφ. 

20. Όηη ζε πενίπηςζε πμο ακαδεηπζεί ακάδμπμξ, ζα πνμζθμμίζεη υιμοξ ημοξ ηίηιμοξ ζπμοδχκ θαη 

επαγγειμαηηθά πνμζυκηα πμο δηαζέηεη ε μμάδα ένγμο πμο ζα πανάζπεη ηεκ οπενεζία πνηκ ηεκ 

οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ. 

21. Oη καοαγμζχζηεξ πμο ζα απαζπμιεζμφκ απαηηείηαη ζα δηαζέημοκ άδεηα  άζθεζεξ ημο εηδηθμφ 

επαγγέιμαημξ ημο καοαγμζχζηε /καοαγμζςζηηθή άδεηα απυ Θημεκηθή ανπή  ζε ηζπφ. 
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Β.4.  

 

Β.5. Γηα ηεκ απυδεηλε ηεξ κυμημεξ ζφζηαζεξ θαη εθπνμζχπεζεξ, ζηηξ πενηπηχζεηξ πμο μ 

μηθμκμμηθυξ θμνέαξ είκαη κμμηθυ πνυζςπμ, πνμζθμμίδεη 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 δηαγςκηδμμέκμο). Απυ ηα ακςηένς έγγναθα πνέπεη κα πνμθφπημοκ ε κυμημε ζφζηαζή ημο, 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.6. Μη μηθμκμμηθμί θμνείξ πμο είκαη εγγεγναμμέκμη ζε επίζεμμοξ θαηαιυγμοξ65 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.7. 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.8. Οηεκ πενίπηςζε πμο μηθμκμμηθυξ θμνέαξ επηζομεί κα ζηενηπζεί ζηηξ ηθακυηεηεξ άιιςκ 

θμνέςκ, ζφμθςκα με ηεκ πανάγναθμ 2.2.6 γηα ηεκ απυδεηλε υηη ζα έπεη ζηε δηάζεζή ημο ημοξ 

ακαγθαίμοξ πυνμοξ, πνμζθμμίδεη, ηδίςξ, ζπεηηθή έγγναθε δέζμεοζε ηςκ θμνέςκ αοηχκ γηα ημκ 

ζθμπυ αοηυ.66  

Πα απμδεηθηηθά μέζα γίκμκηαη απμδεθηά θαηά ημκ αθυιμοζμ ηνυπμ:  

α) ηα δηθαημιμγεηηθά πμο αθμνμφκ ηεκ πανάγναθμ 1 ημο άνζνμο 73, ηεκ πενίπηςζε γ΄ ηεξ 

παναγνάθμο 2 ημο άνζνμο 73 θαη ηεκ πενίπηςζε β΄ ηεξ παναγνάθμο 4 ημο άνζνμο 73 ημο κ. 

4412/2016 εθυζμκ έπμοκ εθδμζεί έςξ ηνεηξ (3) μήκεξ πνηκ απυ ηεκ οπμβμιή ημοξ,  

                                                           
65

 Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
66

 Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό 
μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο 
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β) ηα ιμηπά δηθαημιμγεηηθά πμο αθμνμφκ ηεκ πανάγναθμ 2 ημο άνζνμο 73 ημο κ. 4412/2016 

εθυζμκ είκαη εκ ηζπφ θαηά ημ πνυκμ οπμβμιήξ ημοξ, άιιςξ, ζηεκ πενίπηςζε πμο δεκ ακαθένεηαη 

πνυκμξ ηζπφμξ, κα έπμοκ εθδμζεί θαηά ηα μνηδυμεκα ζηεκ πνμεγμφμεκε πενίπηςζε,  

γ) ηα δηθαημιμγεηηθά πμο αθμνμφκ ηεκ πανάγναθμ 2 ημο άνζνμο 75 ημο κ. 4412/2016, ηα 

απμδεηθηηθά ηζπφμοζαξ εθπνμζχπεζεξ ζε πενίπηςζε κμμηθχκ πνμζχπςκ, θαη ηα πηζημπμηεηηθά 

ανμυδηαξ ανπήξ ζπεηηθά με ηεκ μκμμαζηηθμπμίεζε ηςκ μεημπχκ ζε πενίπηςζε ακςκφμςκ 

εηαηνεηχκ, εθυζμκ έπμοκ εθδμζεί έςξ ηνηάκηα (30) ενγάζημεξ εμένεξ πνηκ απυ ηεκ οπμβμιή ημοξ,  

δ) μη έκμνθεξ βεβαηχζεηξ, εθυζμκ έπμοκ ζοκηαπζεί έςξ ηνεηξ (3) μήκεξ πνηκ απυ ηεκ οπμβμιή 

ημοξ θαη  

ε) μη οπεφζοκεξ δειχζεηξ, εθυζμκ έπμοκ ζοκηαπζεί μεηά ηεκ θμηκμπμίεζε ηεξ πνυζθιεζεξ γηα ηεκ 

οπμβμιή ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ. 

 

Πα έγγναθα ημο πανυκημξ οπμβάιιμκηαη, ζφμθςκα με 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. 

 

2.3 Κνηηήνηα Ακάζεζεξ   

2.3.1 Κνηηήνημ ακάζεζεξ67  

Ηνηηήνημ ακάζεζεξ68 ηεξ Οφμβαζεξ69 είκαη ε πιέμκ ζομθένμοζα απυ μηθμκμμηθή άπμρε πνμζθμνά  

βάζεη ηημήξ70  

2.4 Καηάνηηζε - Πενηεπυμεκμ Πνμζθμνχκ 

2.4.1 Γεκηθμί υνμη οπμβμιήξ πνμζθμνχκ 

Μη πνμζθμνέξ οπμβάιιμκηαη με βάζε ηηξ απαηηήζεηξ πμο μνίδμκηαη ζημ Νανάνηεμα Ζ, ΖΖ, ΖΖΖ ηεξ 

Δηαθήνολεξ γηα ημ ζφκμιμ ηεξ πνμθενοπζείζαξ οπενεζίαξ. Δεκ ζα ιαμβάκεηαη οπυρε πνμζθμνά ε 

μπμία δίδεηαη γηα επί μένμοξ είδε ημο πνμτπμιμγηζμμφ.  

Δεκ επηηνέπμκηαη εκαιιαθηηθέξ πνμζθμνέξ .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 αοηήξ71. 

                                                           
67

 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 

68
 Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του 

άρκρου 86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από 
προδιαγραφζσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ 
προςφζροντεσ, προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι 
προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

69
 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ) παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). 
70

 Ρρόκειται, ςτθν ουςία, για το κριτιριο ανάκεςθσ τθσ χαμθλότερθσ τιμισ, όπωσ είχε επικρατιςει ςτο προϊςχφςαν δίκαιο 
(Οδθγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν θ τιμι είναι το μοναδικό κριτιριο ανάκεςθσ θ αξιολόγθςθ γίνεται μόνο βάςει αυτισ 

71
 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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2.4.2 Υνυκμξ θαη Σνυπμξ οπμβμιήξ πνμζθμνχκ  

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..)» 72. 

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.  

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 ηεξ73. 

2.4.2.3. Μη μηθμκμμηθμί θμνείξ οπμβάιιμοκ με ηεκ πνμζθμνά ημοξ ηα αθυιμοζα:  

(α) έκακ (οπμ)θάθειμ με ηεκ έκδεηλε «Δηθαημιμγεηηθά Οομμεημπήξ –Πεπκηθή Ννμζθμνά» 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 «Μηθμκμμηθή Ννμζθμνά» 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 παναθηήνα74, 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 

                                                           
72

 Συςχζτιςθ με άρκρο (Γλϊςςα) και (Επικοινωνία) τθσ διακιρυξθσ (ιδίωσ, εφόςον κατϋεπιλογι τθσ Α.Α. εφαρμόηονται οι παρ. 1 
και 5 του άρκρου 22 του ν. 4412/2016) 

73
 Ρρβλ άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

74
 Ρρβλ άρκρο 15, παρ. 1.2 τθσ προαναφερκείςασ υπουργικισ απόφαςθσ με αρικμ. 56902/215/2017  
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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]   

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. 

Απυ ημ Οφζηεμα εθδίδεηαη ειεθηνμκηθή απυδεηλε οπμβμιήξ πνμζθμνάξ, ε υπμηα απμζηέιιεηαη 

ζημκ μηθμκμμηθυ θμνέα με μήκομα ειεθηνμκηθμφ ηαποδνμμείμο.  

Γκηυξ ηνηχκ (3) ενγαζίμςκ εμενχκ απυ ηεκ ειεθηνμκηθή οπμβμιή ηςκ ςξ άκς ζημηπείςκ θαη 

δηθαημιμγεηηθχκ πνμζθμμίδμκηαη οπμπνεςηηθά απυ ημκ μηθμκμμηθυ θμνέα ζηεκ ακαζέημοζα 

ανπή, ζε έκηοπε μμνθή θαη ζε ζθναγηζμέκμ θάθειμ, ηα ζημηπεία ηεξ ειεθηνμκηθήξ  

πνμζθμνάξ ηα μπμία απαηηείηαη κα πνμζθμμηζζμφκ ζε πνςηυηοπε μμνθή ζφμθςκα με ημκ κ. 

4250/2014. Σέημηα 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 θναγίδα ηεξ Υάγεξ 

(Apostille). Δεκ πνμζθμμίδμκηαη ζε έκηοπε μμνθή ζημηπεία θαη δηθαημιμγεηηθά ηα μπμία 

θένμοκ ειεθηνμκηθή οπμγναθή, ηα ΦΓΚ, 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 δεηάεη 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 δηαδηθαζίαξ75. 

Μη αιιμδαπμί μηθμκμμηθμί θμνείξ δεκ έπμοκ ηεκ οπμπνέςζε κα οπμγνάθμοκ ηα δηθαημιμγεηηθά ημο 

πανυκημξ με πνήζε πνμεγμέκεξ ειεθηνμκηθήξ οπμγναθήξ, αιιά μπμνεί κα ηα αοζεκηηθμπμημφκ με 

μπμημκδήπμηε άιιμκ πνυζθμνμ ηνυπμ, εθυζμκ ζηε πχνα πνμέιεοζήξ ημοξ δεκ είκαη οπμπνεςηηθή 

ε πνήζε πνμεγμέκεξ ρεθηαθήξ οπμγναθήξ ζε δηαδηθαζίεξ ζφκαρεξ δεμμζίςκ ζομβάζεςκ. Οηηξ 

πενηπηχζεηξ αοηέξ ε πνμζθμνά ζοκμδεφεηαη με οπεφζοκε δήιςζε, ζηεκ μπμία δειχκεηαη υηη, ζηε 

πχνα πνμέιεοζεξ δεκ πνμβιέπεηαη ε πνήζε πνμεγμέκεξ ρεθηαθήξ οπμγναθήξ ή υηη, ζηε πχνα 

πνμέιεοζεξ δεκ είκαη οπμπνεςηηθή ε πνήζε πνμεγμέκεξ ρεθηαθήξ οπμγναθήξ γηα ηε ζομμεημπή ζε 

δηαδηθαζίεξ ζφκαρεξ δεμμζίςκ ζομβάζεςκ. 

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 έςξ θαη δέθα (10) εμένεξ πνηκ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία οπμβμιήξ ηςκ 

πνμζθμνχκ.» 

 

                                                           
75

 Σε περίπτωςθ που, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, κρίνεται ςκόπιμο από τθν Α.Α. να προςκομιςτοφν ςτοιχεία πρόςφορα να 
αποδείξουν τθν οικονομικι προςφορά, ιδίωσ όταν αυτι περιλαμβάνει ανάλυςθ κόςτουσ, περιγράφεται ςτο περιεχόμενο του 
υποφακζλου οικονομικισ προςφοράσ και ο τρόποσ υποβολισ τουσ   
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2.4.3 Πενηεπυμεκα Φαθέιμο «Δηθαημιμγεηηθά ομμεημπήξ- Σεπκηθή Πνμζθμνά»  

2.4.3.1. Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν76: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται 
ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο 
άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και ςτα άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων 
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Ραράρτθμα II).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ςφμφωνα με τισ αναρτθμζνεσ ςτον ωσ άνω διαδικτυακό τόπο οδθγίεσ- 
ανακοίνωςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και Ρροςταςίασ Καταναλωτι του Υπουργείου Οικονομίασ 
και Ανάπτυξθσ  “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ESPD)”  
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703
_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D348662463640362
9%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61 

Η εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για 
τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

2.4.3.2 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 Ζ 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 οπενεζηχκ, με βάζε ημ θνηηήνημ 

ακάζεζεξ, ζφμθςκα με ηα ακαιοηηθχξ ακαθενυμεκα ζημ ςξ άκς Νανάνηεμα77 78.  

2.4.4 Πενηεπυμεκα Φαθέιμο «Οηθμκμμηθή Πνμζθμνά» / Σνυπμξ ζφκηαλεξ θαη οπμβμιήξ 

μηθμκμμηθχκ πνμζθμνχκ 

Ε Μηθμκμμηθή Ννμζθμνά ζοκηάζζεηαη με βάζε ημ ακαγναθυμεκμ ζηεκ πανμφζα θνηηήνημ ακάζεζεξ 

ηεξ Οφμβαζεξ, είκαη ε πιέμκ ζομθένμοζα απυ μηθμκμμηθή άπμρε πνμζθμνά, βάζεη ηημήξ υπςξ 

μνίδεηαη θαηςηένς θαη ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζημ Πανάνηεμα III ηεξ δηαθήνολεξ: 

Ε ηημή ηεξ πανεπυμεκεξ οπενεζίαξ δίκεηαη  ζε εονχ ακά μμκάδα,79 υπςξ ακαθένεηαη ζηεκ  

2/2020 Ιειέηε ηεξ Δηεφζοκζεξ Μηθμκμμηθχκ Ρπενεζηχκ. 

Πημή μμκάδαξ ακαθένεηαη ζημ ζοκεμμέκμ Έκηοπμ Οηθμκμμηθήξ Πνμζθμνάξ ημο ζοκεμμέκμο 

ανπείμο ζημκ ανηζμυ 92657 ζπεηηθυ Ειεθηνμκηθυ Δηαγςκηζμυ. 

Γθυζμκ ζηεκ εηδηθή ειεθηνμκηθή θυνμα μηθμκμμηθήξ πνμζθμνάξ ημο ΓΟΕΔΕΟ δεκ μπμνεί κα 

απμηοπςζεί πμζμζηυ έθπηςζεξ, γηα ιυγμοξ ζφγθνηζεξ ηςκ πνμζθμνχκ απυ ημ ζφζηεμα, ζηεκ ςξ 

                                                           
76

 Βλ. άρκρο 93 περ. α του ν. 4412/2016. 
77

 Ρρβλ άρκρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
78

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

79
 Ρρβλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016. Εδϊ κα πρζπει να κακορίηεται με ςαφινεια θ ςχετικι μονάδα π.χ.  

ανκρωποϊρεσ κ.α. 
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άκς ειεθηνμκηθή θυνμα, μη ζομμεηέπμκηεξ ζα ζομπιενχζμοκ ςξ ηημή πνμζθμνάξ ηεκ ηημή, με ηνία 

(3) δεθαδηθά ρεθία (ανηζμυ) πμο πνμθφπηεη μεηά ηεκ αθαίνεζε ημο πμζμζημφ ηεξ έθπηςζεξ πμο 

πνμζθένμοκ απυ ηεκ ςξ άκς ηημή ακαθμνάξ.  

Οηεκ ηημή πενηιαμβάκμκηαη μη οπέν ηνίηςκ θναηήζεηξ, ςξ θαη θάζε άιιε επηβάνοκζε, ζφμθςκα με 

ηεκ θείμεκε κμμμζεζία, με ζομπενηιαμβακμμέκμο Φ.Ν.Α. θαη με ημκ ηνυπμ πμο πνμβιέπεηαη ζηα 

έγγναθα ηεξ ζφμβαζεξ80. 

Γπηζεμαίκεηαη υηη ημ εθάζημηε πμζμζηυ Φ.Ν.Α. επί ημηξ εθαηυ, ηεξ ακςηένς ηημήξ ζα 

οπμιμγίδεηαη αοηυμαηα απυ ημ ζφζηεμα.  

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 ημκ Δήμμ ενζμκήζμο81 ζημ 

Νανάνηεμα I ηεξ πανμφζαξ δηαθήνολεξ.  

Πένακ ηεξ ςξ άκς οπμβμιήξ, θαηά ηα δηαιαμβακυμεκα ζημ άνζνμ 11 παναγ. 1.2.5. ηεξ 

ανηζμ.Π1/2390/16-10-2013 (Β΄2677) Απυθαζεξ Τπμονγμφ Ακάπηολεξ θαη 

Ακηαγςκηζηηθυηεηαξ, μ πνμζθένςκ επηζοκάπηεη ειεθηνμκηθά ζημκ εκ ιυγς (οπμ)θάθειμ 

«Οηθμκμμηθή πνμζθμνά» επηπιέμκ ημο ακςηένμο ανπείμο, επίζεξ μμμίςξ θαη επί πμηκή 

απμθιεηζμμφ ρεθηαθά οπμγεγναμμέκμ θαη ζε μμνθή pdf, ημ έκηοπμ πνμζθμνάξ ημο 

πανανηήμαημξ ΙΙΙ ηεξ πανμφζαξ.   

Πμ εκ ιυγς έκηοπμ μη εκδηαθενυμεκμη μπμνμφκ κα ημ πνμμεζεοημφκ ζε επελενγάζημε μμνθή word 

απυ ημ Οφζηεμα. 

Γπηζεμαίκεηαη ζπεηηθά με ηεκ ζομπιήνςζε ημο εκ ιυγς εκηφπμο (πανάνηεμα) ηα θάηςζη:  

Α. Πμ έκηοπμ ηεξ μηθμκμμηθήξ πνμζθμνάξ πνέπεη κα ακαγνάθεη ηα ζημηπεία ημο δηαγςκηδυμεκμο 

υπςξ ακαθένμκηαη ζηεκ αίηεζε εθδήιςζεξ εκδηαθένμκημξ θαη κα οπμγνάθεηαη ρεθηαθά απυ: 

α) ημκ ίδημ ημκ πάνμπμ ηεξ πνμμήζεηαξ (ζε πενίπηςζε θοζηθμφ πνμζχπμο) 

β) ημ κυμημμ εθπνυζςπμ ημο κμμηθμφ πνμζχπμο θαη 

γ) ζε πενίπηςζε έκςζεξ/ θμηκμπναλίαξ, ή απυ ηα μέιε ή απυ ημκ μνηζζέκηα θμηκυ εθπνυζςπμ.  

 

Μη εκδηαθενυμεκμη δφκακηαη θαηαζέζμοκ πνμζθμνά γηα ημ ζφκμιμ ηςκ οπυ δεμμπνάηεζε ενγαζηχκ 

– οπενεζηχκ.  

Οηεκ ηημή πενηιαμβάκμκηαη μη οπέν ηνίηςκ θναηήζεηξ, ςξ θαη θάζε άιιε επηβάνοκζε, ζφμθςκα με 

ηεκ θείμεκε κμμμζεζία, με ζομπενηιαμβακμμέκμο Φ.Ν.Α., γηα ηεκ πανμπή ηςκ οπενεζηχκ ζημκ 

ηυπμ θαη με ημκ ηνυπμ πμο πνμβιέπεηαη ζηα έγγναθα ηεξ ζφμβαζεξ. 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 
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 Βλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016 
81

 Βλ παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016 
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ζφμβαζεξ πμο θαζμνίδεηαη θαη ηεθμενηχκεηαη απυ ηεκ ακαζέημοζα ανπή ζημ ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ I ηεξ 

πανμφζαξ δηαθήνολεξ θαη εακ δεκ ηζπφεη ε πνμτπυζεζε βία. 

2.4.5 Υνυκμξ ηζπφμξ ηςκ πνμζθμνχκ82   

Μη οπμβαιιυμεκεξ πνμζθμνέξ ηζπφμοκ θαη δεζμεφμοκ ημοξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ γηα δηάζηεμα έλη 

(6) μεκχκ 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 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. 

2.4.6 Λυγμη απυννηρεξ πνμζθμνχκ83 

Μ Δήμμξ ενζμκήζμο με βάζε ηα απμηειέζμαηα ημο ειέγπμο θαη ηεξ αλημιυγεζεξ ηςκ 

πνμζθμνχκ, απμννίπηεη, ζε θάζε πενίπηςζε, πνμζθμνά: 

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,84  

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 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. 

                                                           
82

 Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016 
83

 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 
84

 Ρρβλ άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 
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3. ΔΙΓΝΓΡΓΓΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απμζθνάγηζε θαη αλημιυγεζε πνμζθμνχκ  

3.1.1 Ηιεθηνμκηθή απμζθνάγηζε πνμζθμνχκ85 

Πμ πηζημπμηεμέκμ ζημ ΓΟΕΔΕΟ, γηα ηεκ απμζθνάγηζε ηςκ  πνμζθμνχκ  ανμυδημ υνγακμ ηεξ 

Ακαζέημοζαξ Ανπήξ (Γπηηνμπή Δηαγςκηζμμφ), 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 17/7/2020 [86] θαη χνα 9:00 πμ. 

 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 Αλημιυγεζε πνμζθμνχκ 

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 μνγάκμο87. 

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 ηεπκηθχκ πνμζθμνχκ δεκ πιενμφκ ημοξ υνμοξ θαη ηηξ απαηηήζεηξ ηςκ ηεπκηθχκ 

πνμδηαγναθχκ θαη ηεκ απμδμπή υζςκ ηεπκηθχκ πνμζθμνχκ ακηίζημηπα πιενμφκ ηα ακςηένς. 

                                                           
85

 Βλ. ιδίωσ παρ. 6 του άρκρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ 
Συςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16) 

86
 Ρροτείνεται οι ανακζτουςεσ αρχζσ να ορίηουν τθν θμερομθνία θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν μετά τθν 

παρζλευςθ τριϊν εργαςίμων θμερϊν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, προκειμζνου να ζχει 
προςκομιςτεί από τουσ ςυμμετζχοντεσ και θ πρωτότυπθ εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 
2.4.3.1. τθσ παροφςασ. 

87
 Ρρβλ και το άρκρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να   ζχουν 

εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ” 
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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 πνμζθμνχκ. 

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. Σμ εκ ιυγς πναθηηθυ θμηκμπμηείηαη απυ ημ ςξ άκς 

υνγακμ, μέζς ηεξ ιεηημονγηθυηεηαξ ηεξ «Γπηθμηκςκίαξ», ζηεκ ακαζέημοζα ανπή88 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 μ Δήμμξ ενζμκήζμο 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 πνμζθμνέξ89.   

 

ηε ζοκέπεηα εθδίδεηαη απυ ηεκ ακαζέημοζα ανπή μηα απυθαζε, με ηεκ μπμία επηθονχκμκηαη 

ηα απμηειέζμαηα  υιςκ ηςκ ακςηένς ζηαδίςκ90 («Δηθαημιμγεηηθά ομμεημπήξ», «Σεπκηθή 

Πνμζθμνά» θαη «Οηθμκμμηθή Πνμζθμνά»), ε μπμία θμηκμπμηείηαη με επημέιεηα αοηήξ ζημοξ 

πνμζθένμκηεξ μέζς ηεξ ιεηημονγηθυηεηαξ ηεξ «Γπηθμηκςκίαξ» ημο ζοζηήμαημξ ΓΗΔΗ. 

Καηά ηεξ ακςηένς απυθαζεξ πςνεί πνμδηθαζηηθή πνμζθογή, ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζημ 

άνζνμ 3.4 ηεξ πανμφζαξ. 

 

3.2 Πνυζθιεζε οπμβμιήξ δηθαημιμγεηηθχκ πνμζςνηκμφ ακαδυπμο91 - Δηθαημιμγεηηθά 

πνμζςνηκμφ ακαδυπμο 

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 απυ ηεκ 

θμηκμπμίεζε ηεξ ζπεηηθήξ  εηδμπμίεζεξ ζε αοηυκ, ηα απμδεηθηηθά έγγναθα κμμημμπμίεζεξ92 θαη ηα 

                                                           
88

 μζςω του πιςτοποιθμζνου χριςτθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτο ςφςτθμα ΕΣΗΔΗΣ 
89

 Βλ. άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
90

 ήτοι για όλεσ τισ ςυμβάςεισ εκτιμϊμενθσ αξίασ άνω των 60.000, 00 ευρϊ, ςτισ οποίεσ αφορά το παρόν υπόδειγμα. Ρρβλ. 
εδάφιο γ τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 

91
 Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016 

92
 Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 
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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 2.2.7.2. 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 - 2.2.6  αοηήξ. 

Σα εκ ιυγς δηθαημιμγεηηθά, οπμβάιιμκηαη απυ ημκ πνμζθένμκηα («πνμζςνηκυ ακάδμπμ»), 

ειεθηνμκηθά μέζς ημο ζοζηήμαημξ, ζε μμνθή ανπείςκ pdf θαη πνμζθμμίδμκηαη θαηά 

πενίπηςζε απυ αοηυκ εκηυξ ηνηχκ (3) ενγάζημςκ εμενχκ απυ ηεκ εμενμμεκία οπμβμιήξ ημοξ. 

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 οπμβάιιεη εκηυξ ηεξ πνμζεζμίαξ ηεξ ηςκ 10 εμενχκ 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 ηε πμνήγεζε ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ, ε ακαζέημοζα ανπή 

παναηείκεη ηεκ πνμζεζμία οπμβμιήξ ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ γηα υζμ πνυκμ απαηηεζεί γηα ηε πμνήγεζε ηςκ 

δηθαημιμγεηηθχκ απυ ηηξ ανμυδηεξ ανπέξ. Πμ πανυκ εθανμυδεηαη ακαιυγςξ 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 πανάγναθμξ 5 εδάθημ α΄, ηενμομέκςκ ηςκ ανπχκ ηεξ ίζεξ μεηαπείνηζεξ θαη ηεξ δηαθάκεηαξ.». 

 

Γηδηθυηενα, πνμβιέπεηαη υηη ηα απμδεηθηηθά μέζα γίκμκηαη απμδεθηά θαηά ημκ αθυιμοζμ ηνυπμ: 

α) Πα δηθαημιμγεηηθά πμο αθμνμφκ ηεκ παν. 1 ημο άνζνμο 73 [πμηκηθυ μεηνχμ], ηεκ πενίπη. γ' ηεξ 

παν.2 ημο άνζνμο 73 [πηζημπμηεηηθυ ΟΓΝΓ] θαη ηεκ πενίπη. β' ηεξ παν. 4 ημο άνζνμο 73 [με 

εθθαζάνηζε, με πηχπεοζε θιπ] εθυζμκ έπμοκ εθδμζεί έςξ ηνεηξ (3) μήκεξ πνηκ απυ ηεκ οπμβμιή 

ημοξ, 

β) Πα ιμηπά δηθαημιμγεηηθά πμο αθμνμφκ ηεκ παν.2 ημο άνζνμο 73 [θμνμιμγηθή, αζθαιηζηηθή 

εκεμενυηεηα] εθυζμκ είκαη εκ ηζπφ θαηά ημ πνυκμ οπμβμιήξ ημοξ, άιιςξ, ζηεκ πενίπηςζε πμο δεκ 

ακαθένεηαη πνυκμξ ηζπφμξ, κα έπμοκ εθδμζεί θαηά ηα μνηδυμεκα ζηεκ πνμεγμφμεκε πενίπηςζε, 

γ) ηα δηθαημιμγεηηθά πμο αθμνμφκ ηεκ παν. 2 ημο άνζνμο 75 [πηζημπμηεηηθυ επημειεηενίμο, 

μεηνχμο], ηα απμδεηθηηθά ηζπφμοζαξ εθπνμζχπεζεξ ζε πενίπηςζε κμμηθχκ πνμζχπςκ θαη ηα 

πηζημπμηεηηθά ανμυδηαξ ανπήξ ζπεηηθά με ηεκ μκμμαζηηθμπμίεζε ηςκ μεημπχκ ζε πενίπηςζε 

ακςκφμςκ εηαηνεηχκ, εθυζμκ έπμοκ εθδμζεί έςξ ηνηάκηα (30) ενγάζημεξ εμένεξ πνηκ απυ ηεκ 

οπμβμιή ημοξ, 

δ) μη έκμνθεξ βεβαηχζεηξ εθυζμκ έπμοκ ζοκηαπζεί έςξ ηνεηξ (3) μήκεξ πνηκ απυ ηεκ οπμβμιή 

ημοξ θαη 

ε) μη οπεφζοκεξ δειχζεηξ εθυζμκ έπμοκ ζοκηαπζεί μεηά ηεκ θμηκμπμίεζε ηεξ πνυζθιεζεξ γηα ηεκ 

οπμβμιή ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ. 

 

Γηα ηεκ έθδμζε ημο πηζημπμηεηηθμφ ημο ΟΓΝΓ, πηζημπμηεηηθυ απυ ηε Δηεφζοκζε 

Ννμγναμμαηηζμμφ θαη Οοκημκηζμμφ ηεξ Γπηζεχνεζεξ Γνγαζηαθχκ Οπέζεςκ, απυ ημ μπμίμ κα 

πνμθφπημοκ μη πνάλεηξ επηβμιήξ πνμζηίμμο πμο έπμοκ εθδμζεί ζε βάνμξ ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα 
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ζε πνμκηθυ δηάζηεμα δφμ (2) εηχκ πνηκ απυ ηεκ εμενμμεκία ιήλεξ ηεξ πνμζεζμίαξ οπμβμιήξ 

πνμζθμνάξ ή αίηεζεξ ζομμεημπήξ. 

Ακ ημ θνάημξ-μέιμξ ή ε εκ ιυγς πχνα δεκ εθδίδεη ηέημημο είδμοξ έγγναθμ ή πηζημπμηεηηθυ ή υπμο 

ημ έγγναθμ ή ημ πηζημπμηεηηθυ αοηυ δεκ θαιφπηεη υιεξ ηηξ πενηπηχζεηξ πμο ακαθένμκηαη ζηεκ 

πανάγναθμ 1, ζηηξ πενηπηχζεηξ α΄ θαη β΄ ηεξ παναγνάθμο 2 θαη ζηεκ πενίπηςζε β΄ ηεξ 

παναγνάθμο 4 ημο άνζνμο 73, 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 ημο θνάημοξ -μέιμοξ ή ηεξ 

πχναξ θαηαγςγήξ ή ηεξ πχναξ υπμο είκαη εγθαηεζηεμέκμξ μ μηθμκμμηθυξ θμνέαξ. 

 

Όζμη δεκ έπμοκ απμθιεηζζεί μνηζηηθά ιαμβάκμοκ γκχζε ηςκ παναπάκς δηθαημιμγεηηθχκ πμο 

θαηαηέζεθακ. 

Ακ, θαηά ημκ έιεγπμ ηςκ παναπάκς δηθαημιμγεηηθχκ δηαπηζηςζεί υηη ηα ζημηπεία πμο δειχζεθακ, 

ζφμθςκα με ημ άνζνμ 79 είκαη ρεοδή ή ακαθνηβή, «απμννίπηεηαη ε πνμζθμνά ημο πνμζςνηκμφ 

ακαδυπμο θαη, με ηεκ επηθφιαλε ημο άνζνμο 104, θαηαπίπηεη οπέν ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ ε 

εγγφεζε ζομμεημπήξ ημο, πμο είπε πνμζθμμηζζεί, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 72, εθυζμκ είπε 

πνμζθμμηζζεί θαη ε θαηαθφνςζε γίκεηαη ζημκ πνμζθένμκηα πμο οπέβαιε ηεκ αμέζςξ επυμεκε 

πιέμκ ζομθένμοζα απυ μηθμκμμηθή άπμρε πνμζθμνά, πςνίξ κα ιαμβάκεηαη οπυρε ε πνμζθμνά ημο 

πνμζθένμκημξ πμο απμννίθζεθε. 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 - 2.2.6 

ηεξ πανμφζαξ δηαθήνολεξ, ε δηαδηθαζία μαηαηχκεηαη.  

 

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 ΓΓΓΟ, 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 2.2.5 (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 ΓΓΓΟ 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 ημο93.  
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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 -2.2.5 ηεξ πανμφζαξ δηαθήνολεξ, ε 

δηαδηθαζία μαηαηχκεηαη.  

Ε δηαδηθαζία ειέγπμο ηςκ παναπάκς δηθαημιμγεηηθχκ μιμθιενχκεηαη με ηε ζφκηαλε πναθηηθμφ 

ηεκ Γπηηνμπή ημο Δηαγςκηζμμφ ζημ μπμίμ ακαγνάθεηαη ε ηοπυκ ζομπιήνςζε δηθαημιμγεηηθχκ 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 πμζυηεηα θαηά πμζμζηυ ζηα εθαηυ θαη ςξ ελήξ: πμζμζηυ 15% …..94 ζηεκ 

πενίπηςζε ηεξ μεγαιφηενεξ πμζυηεηαξ θαη πμζμζηυ 50% 95 ζηεκ πενίπηςζε μηθνυηενεξ 

πμζυηεηαξ. Γηα θαηαθφνςζε μένμοξ ηεξ πμζυηεηαξ θάης ημο θαζμνηδυμεκμο ςξ ακςηένς 

πμζμζημφ, απαηηείηαη πνμεγμφμεκε απμδμπή απυ ημκ πνμζςνηκυ ακάδμπμ. 

Πα απμηειέζμαηα ημο ειέγπμο ηςκ παναπάκς δηθαημιμγεηηθχκ, επηθονχκμκηαη με ηεκ απυθαζε 

θαηαθφνςζεξ ημο άνζνμο 105 ημο Κ.4412/2016.  

 

3.3 Καηαθφνςζε - ζφκαρε ζφμβαζεξ  

Μ Δήμμξ ενζμκήζμο θμηκμπμηεί αμέζςξ ηεκ απυθαζε θαηαθφνςζεξ, μαδί με ακηίγναθμ υιςκ ηςκ 

πναθηηθχκ ηεξ δηαδηθαζίαξ ειέγπμο θαη αλημιυγεζεξ ηςκ πνμζθμνχκ, ζε θάζε πνμζθένμκηα πμο 

δεκ έπεη απμθιεηζηεί μνηζηηθά εθηυξ απυ ημκ πνμζςνηκυ ακάδμπμ ειεθηνμκηθά μέζς ημο 

ζοζηήμαημξ.   

 

Ε εκ ιυγς απυθαζε ακαθένεη ηεκ πνμζεζμία γηα ηεκ ακαζημιή ηεξ ζφκαρεξ ηεξ ζφμβαζεξ 

ζφμθςκα με ηεκ επυμεκε πανάγναθμ 3.4.  

Ε απυθαζε θαηαθφνςζεξ δεκ πανάγεη ηα έκκμμα απμηειέζμαηά ηεξ, εθυζμκ δεκ θμηκμπμηεζεί ζε 

υιμοξ ημοξ πνμζθένμκηεξ πμο δεκ έπμοκ απμθιεηζηεί μνηζηηθά. Πα έκκμμα απμηειέζμαηα ηεξ 

απυθαζεξ θαηαθφνςζεξ θαη ηδίςξ, ε ζφκαρε ηεξ ζφμβαζεξ επένπμκηαη εθυζμκ θαη υηακ 

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 θαη 

β) μιμθιενςζεί επηηοπχξ μ πνμζομβαηηθυξ έιεγπμξ απυ ημ Γιεγθηηθυ Οοκέδνημ, ζφμθςκα με ηα 

άνζνα 35 θαη 36 ημο κ. 4129/2013, εθυζμκ απαηηείηαη θαη 
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 Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ μζχρι 100.000 ευρϊ 
περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και το 15% για διαγωνιςμοφσ προχπολογιςκείςασ αξίασ από 100.001 ευρϊ και άνω 
περιλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. (παραγρ. 1, άρκρο 105, Ν. 4412/2016) 
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 Το ποςοςτό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρκρο 105, Ν. 4412/2016) 
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γ) θμηκμπμηεζεί ε απυθαζε θαηαθφνςζεξ ζημκ πνμζςνηκυ ακάδμπμ, εθυζμκ μ ηειεοηαίμξ 

οπμβάιιεη, 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. Η οπεφζοκε δήιςζε ειέγπεηαη απυ ημ ανμυδημ γκςμμδμηηθυ υνγακμ, ημ μπμίμ 

ζοκηάζζεη πναθηηθυ πμο ζοκμδεφεη ηε ζφμβαζε».  

4. Ιεηά ηεκ επέιεοζε ηςκ εκκυμςκ απμηειεζμάηςκ ηεξ απυθαζεξ θαηαθφνςζεξ, Μ Δήμμξ 

ενζμκήζμο πνμζθαιεί ημκ ακάδμπμ κα πνμζέιζεη γηα οπμγναθή ημο ζομθςκεηηθμφ, ζέημκηάξ ημο 

πνμζεζμία πμο δε μπμνεί κα οπενβαίκεη ηηξ είθμζη (20) εμένεξ96 απυ ηεκ θμηκμπμίεζε ηεξ 

ζπεηηθήξ εηδηθήξ πνυζθιεζεξ. Πμ ζομθςκεηηθυ έπεη απμδεηθηηθυ παναθηήνα 

Γάκ μ ακάδμπμξ δεκ πνμζέιζεη κα οπμγνάρεη ημ ζομθςκεηηθυ, μέζα ζηεκ πνμζεζμία πμο μνίδεηαη 

ζηεκ εηδηθή πνυθιεζε, θενφζζεηαη έθπηςημξ, θαηαπίπηεη οπέν ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ ε εγγφεζε 

ζομμεημπήξ ημο θαη αθμιμοζείηαη ε δηαδηθαζία ημο άνζνμο 103 γηα ημκ πνμζθένμκηα πμο οπέβαιε 

ηεκ αμέζςξ επυμεκε πιέμκ ζομθένμοζα απυ μηθμκμμηθή άπμρε πνμζθμνά. «Ακ θακέκαξ απυ ημοξ 

πνμζθένμκηεξ δεκ πνμζέιζεη γηα ηεκ οπμγναθή ημο ζομθςκεηηθμφ, ε δηαδηθαζία ακάζεζεξ 

μαηαηχκεηαη, ζφμθςκα με ηεκ πενίπηςζε β’ ηεξ παναγνάθμο 1 ημο άνζνμο 106». - 

 

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 ανπήξ97 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.  

Γηδηθά γηα ηεκ άζθεζε πνμζθογήξ θαηά πνμθήνολεξ, ε πιήνεξ γκχζε αοηήξ ηεθμαίνεηαη μεηά ηεκ 

πάνμδμ δεθαπέκηε (15) εμενχκ απυ ηε δεμμζίεοζε ζημ ΗΕΙΔΕΟ.  

Οε πενίπηςζε πανάιεηρεξ, ε πνμζεζμία γηα ηεκ άζθεζε ηεξ πνμδηθαζηηθήξ πνμζθογήξ είκαη 

δεθαπέκηε (15) εμένεξ απυ ηεκ επμμέκε ηεξ ζοκηέιεζεξ ηεξ πνμζβαιιυμεκεξ πανάιεηρεξ98. 

Ε πνμδηθαζηηθή πνμζθογή θαηαηίζεηαη ειεθηνμκηθά99 μέζς ηεξ ιεηημονγηθυηεηαξ «Γπηθμηκςκία» 

ημο ΓΟΕΔΕΟ ζημκ ειεθηνμκηθυ ηυπμ ημο δηαγςκηζμμφ, επηιέγμκηαξ θαηά πενίπηςζε ηεκ έκδεηλε 

                                                           
96

 Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ.  27 του ν. 4497/2017. 
97

 Ρρβλ. άρκρο 360 του ν. 4412/2016 
98

  Ρρβλ. άρκρο 361 του ν. 4412/2016 
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«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 πηζημπμηεηηθχκ100 

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, θαηά ηα μνηδυμεκα ζημ άνζνμ 364 ημο κ. 4412/2016. 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. 

• 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. 

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 πνμζθογήξ101. 

Μη πνήζηεξ - μηθμκμμηθμί θμνείξ εκεμενχκμκηαη γηα ηεκ απμδμπή ή ηεκ απυννηρε ηεξ πνμζθογήξ 

απυ ηεκ ΑΓΝΝ102. 

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. Κ 

4605/2019 αν.43 παν.43,45. 

Ε αίηεζε ακαζημιήξ θαηαηίζεηαη ζημ ανμυδημ δηθαζηήνημ μέζα ζε πνμζεζμία δέθα (10) εμενχκ απυ 

ηεκ θμηκμπμίεζε ή ηεκ πιήνε γκχζε ηεξ απυθαζεξ (Κ 4605/2019 αν.43 παν.45) επί ηεξ 

πνμδηθαζηηθήξ πνμζθογήξ. 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 δηαθμνεηηθά.  

                                                                                                                                                                                                 
99

 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 362 ν.4412/2016 και το άρκρο 19 τθσ ΥΑ αρικμ. 56902/215 «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και   
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ Συςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  

100
  Σφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 8 τθσ ΥΑ 56902/215 “Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εθνικοφ   

Συςτήματοσ Ηλεκτρονικών Δημοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
101

  Η διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 367 του ν. 4412/2016 
102

  Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ΡΔ 39/4.5.2017 – Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον 
τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν 
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Πμ ακαζηαιηηθυ απμηέιεζμα δεκ εθανμυδεηαη ζηηξ πενηπηχζεηξ α) υηακ δεκ απαηηείηαη 

πνμεγμφμεκε δεμμζίεοζε ηεξ πνμθήνολεξ, β) ακ οπμβιήζεθε μυκμ μία (1) πνμζθμνά θαη δεκ 

οπάνπμοκ εκδηαθενυμεκμη οπμρήθημη θαη γ) εθυζμκ πνυθεηηαη γηα εθηειεζηηθή ζφμβαζε ζομθςκίαξ 

- πιαίζημ ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζημ άνζνμ 39, ή γηα ζφμβαζε πμο ζοκάπηεηαη ζημ πιαίζημ 

Δοκαμηθμφ Οοζηήμαημξ Αγμνχκ, ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζηα άνζνα 33 θαη 270.» Κ 4605/2019 

αν.43 παν.41. 

 

3.5 Μαηαίςζε Δηαδηθαζίαξ 

Μ Δήμμξ ενζμκήζμο  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.  
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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 ηα μνηδυμεκα ζημ 

άνζνμ 72 ημο κ. 4412/2016. 

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. 

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 

ηςκ ςξ άκς εγγοήζεςκ γίκεηαη μεηά ηεκ ακηημεηχπηζε ηςκ παναηενήζεςκ θαη ημο εθπνμζέζμμο.  

4.2  ομβαηηθυ Πιαίζημ - Γθανμμζηέα Νμμμζεζία  

Ηαηά ηεκ εθηέιεζε ηεξ ζφμβαζεξ εθανμυδμκηαη μη δηαηάλεηξ ημο κ. 4412/2016 μεηά ηηξ 

ηνμπμπμηήζεηξ αοημφ, μη υνμη ηεξ πανμφζαξ δηαθήνολεξ θαη ζομπιενςμαηηθά μ Αζηηθυξ Ηχδηθαξ.  

4.3 Όνμη εθηέιεζεξ ηεξ ζφμβαζεξ 

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. 

  

4.4 Τπενγμιαβία 

4.4.1. Μ Ακάδμπμξ δεκ απαιιάζζεηαη απυ ηηξ ζομβαηηθέξ ημο οπμπνεχζεηξ θαη εοζφκεξ ιυγς 

ακάζεζεξ ηεξ εθηέιεζεξ 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.  
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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.103. 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 2.2.7.2 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 ζφμβαζεξ θαηά ηε δηάνθεηά ηεξ  

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 θαζ’ φιεκ ανμυδηαξ οπενεζίαξ ή άιιςξ ηεξ οπενεζίαξ 

ε μπμία μνίδεηαη με απυθαζε ημο μ Δήμμξ ενζμκήζμο104. Δφκαηαη κα οπάνλεη επέθηαζε ηεξ 

ζφμβαζεξ γηα ημ μήκα Μθηχβνημ 2020, ακάιμγα με ηηξ επηθναημφζεξ ζοκζήθεξ. Δφκαηαη επίζεξ κα 

γίκεη ηνμπμπμίεζε ηεξ ζφμβαζεξ ςξ πνμξ ημκ ανηζμυ ηςκ ζέζεςκ, εάκ ηνμπμπμηεζμφκ ηα έςξ 

ζήμενα δεδμμέκα, με ακηίζημηπε ηνμπμπμίεζε ημο μηθμκμμηθμφ ηημήμαημξ, ζφμθςκα με ηεκ 

αν.2/2020 μειέηε ηεξ Δ/κζεξ Μηθμκμμηθχκ Ρπενεζηχκ. 

4.6 Δηθαίςμα μμκμμενμφξ ιφζεξ ηεξ ζφμβαζεξ105  

4.6.1. Μ Δήμμξ ενζμκήζμο  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  

                                                           
103

 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 
104

 Ρρβλ άρκρο 216 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
105

 βλ.  Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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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. 
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5. ΓΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΚΣΓΛΓΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σνυπμξ πιενςμήξ  

5.1.1  Ε πιενςμή ημο ακαδυπμο ζα πναγμαημπμηεζεί με ημκ πημ θάης ηνυπμ :  

Ε πιενςμή ημο ακάδμπμο γηα ηηξ πανεπυμεκεξ ενγαζίεξ ζα γίκεη ζημ ηέιμξ θάζε μήκα, ακάιμγα 

ηηξ εμένεξ πανμπήξ ηςκ οπενεζηχκ καοαγμζςζηηθήξ θάιορεξ θαη έςξ ημο πμζμφ ή ηςκ 

εμενχκ πμο ζα πανέπμκηαη μη εκ ιυγς οπενεζίεξ θαη πάκηςξ πςνίξ ηεκ απμθιεηζηηθή 

δέζμεοζε ημο Δήμμο Υενζμκήζμο γηα ηεκ ελάκηιεζε ηςκ ακαγναθυμεκςκ πνμοπμιμγηδυμεκςκ 

εμενχκ πανμπήξ ηςκ καοαγμζςζηηθχκ οπενεζηχκ ζηε 2/2020 ζπεηηθή Μειέηε, δειαδή πςνίξ 

ηεκ δέζμεοζε γηα ελάκηιεζε ηεξ ζοκμιηθήξ πνμκηθήξ δηάνθεηαξ ηςκ ανπηθά 

πνμτπμιμγηδυμεκςκ 92 εμενχκ.  

Ε πιενςμή θάζε δυζεξ ζα γίκεηαη φζηενα απυ ηεκ έθδμζε ημο ηημμιμγίμο πανμπήξ οπενεζηχκ απυ 

ημκ ακάδμπμ θαη ηεκ ζφκηαλε πνςημθυιιμο παναιαβήξ οπενεζίαξ απυ ηεκ ανμυδηα Γπηηνμπή ημο 

Δήμμο ενζμκήζμο, ζφμθςκα με ηεκ ζφμβαζε πμο ζα οπμγναθεί. Οηεκ ζοκέπεηα ζα εθανμυδεηαη ε 

πνμβιεπυμεκε απυ ηεκ κμμμζεζία δηαδηθαζία γηα ηεκ έθδμζε θαη ηεκ πιενςμή ημο νεμαηηθμφ 

Γκηάιμαημξ Νιενςμήξ. 

Ακ μ ακάδμπμξ ημ επηζομεί θαη ημ δειχζεη εγγνάθςξ ζημ Δήμμ ενζμκήζμο, ε πιενςμή μπμνεί κα 

γίκεη εθ΄ άπαλ, μεηά ηεκ μιμθιήνςζε ηςκ ενγαζηχκ θαη ζα αθμνά ζημ ζφκμιμ ημο πμζμφ ηεξ 

ζφμβαζεξ. 

Ε πιενςμή ημο ζομβαηηθμφ ηημήμαημξ ζα γίκεηαη με ηεκ πνμζθυμηζε ηςκ κμμίμςκ παναζηαηηθχκ 

θαη δηθαημιμγεηηθχκ πμο πνμβιέπμκηαη απυ ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 200 ημο κ. 4412/2016154, 

θαζχξ θαη θάζε άιιμο δηθαημιμγεηηθμφ πμο ηοπυκ ήζειε δεηεζεί απυ ηηξ ανμυδηεξ οπενεζίεξ πμο 

δηεκενγμφκ ημκ έιεγπμ θαη ηεκ πιενςμή.  

Μ ακάδμπμξ ζφμθςκα με ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ βανφκεηαη με υιμοξ ακελαηνέηςξ ημοξ θυνμοξ, 

ηέιε, δαζμμφξ θαη εηζθμνέξ οπέν ημο δεμμζίμο, δήμςκ θαη θμηκμηήηςκ ή ηνίηςκ πμο ηζπφμοκ 

ζφμθςκα με ηεκ θείμεκε κμμμζεζία. 

Οεμεηχκεηαη υηη ζε πενίπηςζε πμο έπεη θαηαιμγηζηεί πμηκηθή νήηνα εηξ βάνμξ ημο ακάδμπμο 

ελαηηίαξ ζομβαηηθήξ πανάιεηρεξ, αοηή ζα αθαηνείηαη απυ ημ πμζυ ηεξ μηθείαξ πηζημπμίεζεξ θαη ε 

δηαθμνά ζα απμηειεί ημ ηειηθά πηζημπμημφμεκμ πνμξ πιενςμή πμζυ. 

 

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. 

5.1.3. Οε πενίπηςζε πμο έπεη θαηαιμγηζηεί πμηκηθή νήηνα εηξ βάνμξ ημο ακαδυπμο ελαηηίαξ 

ζομβαηηθήξ πανάιεηρεξ, αοηή ζα αθαηνείηαη απυ ημ πμζυ ηεξ μηθείαξ πηζημπμίεζεξ θαη ε δηαθμνά 

ζα απμηειεί ημ ηειηθυ πηζημπμημφμεκμ πνμξ πιενςμή πμζυ. 
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5.2 Κήνολε μηθμκμμηθμφ θμνέα εθπηχημο - Κονχζεηξ  

5.2.1. Μ ακάδμπμξ, με ηεκ επηθφιαλε ηεξ ζοκδνμμήξ ιυγςκ ακςηέναξ βίαξ, θενφζζεηαη 

οπμπνεςηηθά έθπηςημξ106 απυ ηεκ ζφμβαζε θαη απυ θάζε δηθαίςμα πμο απμννέεη απυ αοηήκ, εάκ 

δεκ εθπιενχζεη ηηξ ζομβαηηθέξ ημο οπμπνεχζεηξ ή δεκ ζομμμνθςζεί με ηηξ γναπηέξ εκημιέξ ηεξ 

ακαζέημοζαξ ανπήξ, πμο είκαη ζφμθςκεξ με ηεκ ζφμβαζε ή ηηξ θείμεκεξ δηαηάλεηξ θαη εάκ οπενβεί 

οπαίηηα ηε ζοκμιηθή πνμζεζμία εθηέιεζεξ ηεξ ζφμβαζεξ, ιαμβακμμέκςκ οπυρε ηςκ παναηάζεςκ.  

Γηδηθυηενα :  

Μ ακάδμπμξ, οπμπνεμφηαη κα θάκεη ηεκ έκανλε εθηέιεζεξ ηςκ ενγαζηχκ με ημκ ακάιμγμ ελμπιηζμυ 

θαη πνμζςπηθυ εκηυξ ηεξ πνμζεζμίαξ πμο μνίδεη ζηεκ πνμζθμνά ημο, ε μπμία υμςξ δεκ μπμνεί κα 

οπενβαίκεη ημ πνμκηθυ υνημ ηςκ πέκηε (5) εμενώκ, δηάζηεμα εθηημμφμεκμ ςξ επανθέξ γηα ηεκ 

ελαζθάιηζε, ηεκ εγθαηάζηαζε θαη ζέζε ζε ιεηημονγία υιμο ημο απαηημφμεκμο ελμπιηζμμφ θαη 

πνμζςπηθμφ απυ ηεκ οπμγναθή ηεξ ζπεηηθήξ ζφμβαζεξ. Μ ακάδμπμξ μθείιεη κα θάκεη ηεκ έκανλε 

ηςκ ενγαζηχκ ηεκ αθνηβή εμενμμεκία πμο ζα ημο ακαθμηκχζεη ε επηβιέπμοζα οπενεζία ημο Δήμμο. 

Οε ακηίζεηε πενίπηςζε επηβάιιεηαη πμηκηθή νήηνα € 1.000,00– γηα θάζε εμένα θαζοζηένεζεξ θαη 

γηα δέθα (10) ζοκμιηθά εμενμιμγηαθέξ εμένεξ. Ιεηά ηεκ δηαπίζηςζε πανέιεοζεξ άπναθημο ημο 

δηαζηήμαημξ αοημφ μ ακάδμπμξ θαζίζηαηαη έθπηςημξ θαη εθανμυδμκηαη μη ακάιμγεξ θονχζεηξ. Οε 

πενίπηςζε πμο μ ακάδμπμξ παναβηάζεη επακεηιεμμέκα ηηξ ζομβαηηθέξ ημο οπμπνεχζεηξ, 

θενφζζεηαη έθπηςημξ ζφμθςκα θαη θαη' ακαιμγία με ηηξ θείμεκεξ δηαηάλεηξ ηςκ Μ.Π.Α. 

Απμηειεί βαζηθή οπμπνέςζε ημο ακάδμπμο ε απνυζθμπηε θφιαλε ηςκ πμιοζφπκαζηςκ παναιηχκ 

μη μπμίεξ βνίζθμκηαη εκηυξ ηςκ δημηθεηηθχκ μνίςκ ημο Δήμμο ενζμκήζμο.  Δηεοθνηκίδεηαη υηη ε 

πανμπή ηςκ οπενεζηχκ ζα πνέπεη κα είκαη θαζεμενηκή Οε πενίπηςζε πανάβαζεξ ημο υνμο αοημφ 

επηβάιιεηαη, ςξ νήηνα € 1.000,00 – ακά πενίπηςζε θαη γηα θάζε εμένα δηαθμπήξ. 

Οε πενίπηςζε πιεμμειμφξ εθηέιεζεξ ημο ζομβαηηθμφ ακηηθεημέκμο, ε Ρπενεζία δηαηενεί ημ 

δηθαίςμα ηεξ πενηθμπήξ ημο ακαιμγμφκημξ ηημήμαημξ γηα ηηξ ζπεηηθέξ ενγαζίεξ θαη εθ’ υζμκ μ 

ακάδμπμξ δεκ ζομμμνθςζεί με ηηξ οπμδείλεηξ ηεξ Ρπενεζίαξ. Νανάιιεια, ε Δεμμηηθή Ανπή 

δηαηενεί ημ δηθαίςμα επηβμιήξ πμηκηθήξ νήηναξ ίζεξ με ηεκ ζομβαηηθή εμενήζηα πηζημπμημφμεκε 

αμμηβή ημο ακαδυπμο, γηα ηηξ εμένεξ πμο απμδεδεηγμέκα θνίκεη υηη μ ενγμιάβμξ εθηειεί ηεκ 

ενγαζία πιεμμειχξ θαη ακηηζομβαηηθχξ. 

Ε Δεμμηηθή Ανπή δηαηενεί ημ δηθαίςμα, υηακ απμδεδεηγμέκα θνίκεη υηη μ ακάδμπμξ εθηειεί ηεκ 

ενγαζία πιεμμειχξ θαη υηη μεηά απυ ζοκεπή επακάιερε ηεξ ακηηζομβαηηθήξ ζομπενηθμνάξ, κα ημκ 

θαηαζηήζεη έθπηςημ αθμφ πνχηα ημκ θαιέζεη με εηδηθή υπιεζε θαη ζε πνμζεζμία δεθαπέκηε 

εμενχκ, κα οπμβάιιεη ηηξ απυρεηξ ημο εγγνάθςξ. 

Ακ ε πνμζεζμία πμο ηεζεί με ηεκ εηδηθή υπιεζε πανέιζεη πςνίξ κα ζομμμνθςζεί, θενφζζεηαη 

αηηημιμγεμέκα έθπηςημξ μέζα ζε ηνηάκηα (30) εμένεξ απυ ηεκ άπναθηε πάνμδμ ηεξ ςξ άκς 

πνμζεζμίαξ ζομμυνθςζεξ.  

Οημκ ακάδμπμ πμο θενφζζεηαη έθπηςημξ απυ ηεκ ζφμβαζε, επηβάιιμκηαη, μεηά απυ θιήζε ημο γηα 

πανμπή ελεγήζεςκ, μιηθή θαηάπηςζε ηεξ εγγφεζεξ θαιήξ εθηέιεζεξ ηεξ ζφμβαζεξ. Γπηπιέμκ, 

μπμνεί κα ημο επηβιεζεί μ πνμβιεπυμεκμξ απυ ημ άνζνμ 74 ημο κ. 4412/2016 

απμθιεηζμυξ απυ ηε ζομμεημπή ημο ζε δηαδηθαζίεξ δεμμζίςκ ζομβάζεςκ. Πμ πμζυ ηςκ 

πμηκηθχκ νεηνχκ αθαηνείηαη/ζομρεθίδεηαη απυ/με ηεκ αμμηβή ημο ακαδυπμο. Ε επηβμιή πμηκηθχκ 

νεηνχκ δεκ ζηενεί απυ ημκ Δήμμ ενζμκήζμο ημ δηθαίςμα κα θενφλεη ημκ ακάδμπμ έθπηςημ. 

 

                                                           
106

 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016 
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5.3 Δημηθεηηθέξ πνμζθογέξ θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεξ ηςκ ζομβάζεςκ107   

Μ ακάδμπμξ μπμνεί θαηά ηςκ απμθάζεςκ πμο επηβάιιμοκ ζε βάνμξ ημο θονχζεηξ θαη΄ εθανμμγή 

ηςκ άνζνςκ 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 θαη 220, θαζχξ θαη θαη΄ εθανμμγή ηςκ 

ζομβαηηθχκ υνςκ κα αζθήζεη πνμζθογή γηα ιυγμοξ κμμημυηεηαξ θαη μοζίαξ εκχπημκ ημο Δήμμο 

ενζμκήζμο 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 ζηεκ πενίπηςζε  δ΄ ηεξ παναγνάθμο 11 ημο άνζνμο 221 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.»   

 

Ηάζε δηαθμνά μεηαλφ ηςκ ζομβαιιυμεκςκ μενχκ πμο πνμθφπηεη απυ ηε ζφμβαζε πνμμήζεηαξ ή 

πανμπήξ οπενεζηχκ, ακελάνηεηα απυ ημκ παναθηήνα ηεξ ζφμβαζεξ ςξ δημηθεηηθήξ ή ςξ ηδηςηηθμφ 

δηθαίμο, επηιφεηαη με ηεκ άζθεζε πνμζθογήξ ή αγςγήξ ζημ Δημηθεηηθυ Γθεηείμ ηεξ Νενηθένεηαξ, 

ζηεκ μπμία εθηειείηαη ε ζφμβαζε. Νανέθηαζε ανμμδηυηεηαξ δεκ επηηνέπεηαη. Ακ ε ζφμβαζε 

εθηειείηαη ζηεκ Νενηθένεηα δφμ ή πενηζζυηενςκ Δημηθεηηθχκ Γθεηείςκ, ανμυδημ θαζίζηαηαη αοηυ 

πμο ζα επηιέλεη μ πνμζθεφγςκ ή μ εκάγςκ. 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. Κ4605/2019 αν.23,24.* 
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6. ΓΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΚΣΓΛΓΗ  

6.1  Παναθμιμφζεζε ηεξ ζφμβαζεξ  

6.1.1. Ε παναθμιμφζεζε ηεξ εθηέιεζεξ ηεξ Οφμβαζεξ θαη ε δημίθεζε αοηήξ ζα δηεκενγεζεί απυ ηε 

Δ/κζε Μηθμκμμηθχκ Ρπενεζηχκ, ε μπμία θαη ζα εηζεγείηαη  ζημ ανμυδημ απμθαηκυμεκμ υνγακμ γηα 

υια ηα δεηήμαηα πμο αθμνμφκ ζηεκ πνμζήθμοζα εθηέιεζε υιςκ ηςκ υνςκ ηεξ ζφμβαζεξ θαη ζηεκ 

εθπιήνςζε ηςκ οπμπνεχζεςκ ημο ακαδυπμο, ζηε ιήρε ηςκ επηβεβιεμέκςκ μέηνςκ ιυγς με 

ηήνεζεξ ηςκ ςξ άκς υνςκ θαη ηδίςξ γηα δεηήμαηα πμο αθμνμφκ ζε ηνμπμπμίεζε ημο ακηηθεημέκμο 

θαη πανάηαζε ηεξ δηάνθεηαξ ηεξ ζφμβαζεξ, οπυ ημοξ υνμοξ ημο άνζνμο 132 ημο κ. 4412/2016.  

6.1.2. Ε ανμυδηα οπενεζία μπμνεί, με απυθαζή ηεξ κα μνίδεη γηα ηεκ παναθμιμφζεζε ηεξ ζφμβαζεξ 

ςξ επυπηε με θαζήθμκηα εηζεγεηή οπάιιειμ ηεξ οπενεζίαξ. Ιε ηεκ ίδηα απυθαζε δφκακηαη κα 

μνίδμκηαη θαη άιιμη οπάιιειμη ηεξ ανμυδηαξ οπενεζίαξ ή ηςκ ελοπενεημφμεκςκ απυ ηεκ ζφμβαζε 

θμνέςκ, ζημοξ μπμίμοξ ακαηίζεκηαη επημένμοξ θαζήθμκηα γηα ηεκ παναθμιμφζεζε ηεξ ζφμβαζεξ. 

Οε αοηή ηεκ πενίπηςζε μ επυπηεξ ιεηημονγεί ςξ ζοκημκηζηήξ. 

Πα θαζήθμκηα ημο επυπηε είκαη, εκδεηθηηθά, ε πηζημπμίεζε ηεξ εθηέιεζεξ ημο ακηηθεημέκμο ηεξ 

ζφμβαζεξ, θαζχξ θαη μ έιεγπμξ ηεξ ζομμυνθςζεξ ημο ακαδυπμο με ημοξ υνμοξ ηεξ ζφμβαζεξ. Ιε 

εηζήγεζε ημο επυπηε ε οπενεζία πμο δημηθεί ηε ζφμβαζε μπμνεί κα απεοζφκεη έγγναθα με μδεγίεξ 

θαη εκημιέξ πνμξ ημκ ακάδμπμ πμο αθμνμφκ ζηεκ εθηέιεζε ηεξ ζφμβαζεξ. 

6.2  Δηάνθεηα ζφμβαζεξ108  

6.2.1. Ε δηάνθεηα ηεξ Οφμβαζεξ μνίδεηαη γηα ημ πνμκηθυ δηάζηεμα απυ 01/7/2020  (ή ηεκ 

εμενμμεκία οπμγναθήξ ηεξ ζφμβαζεξ μεηά ηεκ μιμθιήνςζε ημο πνμβιεπυμεκμο πνμζομβαηηθμφ 

ειέγπμο απυ ημ Γιεγθηηθυ Οοκέδνημ, έςξ θαη 30/9/2020 γηα ηηξ ηνηάκηα πέκηε (35) ςξ άκς 

ζέζεηξ πμο πενηγνάθμκηαη ζημ άνζνμ 1. Δφκαηαη κα οπάνλεη επέθηαζε ηεξ ζφμβαζεξ γηα ημ μήκα 

Μθηχβνημ 2020, ακάιμγα με ηηξ επηθναημφζεξ ζοκζήθεξ. Δφκαηαη επίζεξ κα γίκεη ηνμπμπμίεζε 

ηεξ ζφμβαζεξ ςξ πνμξ ημκ ανηζμυ ηςκ ζέζεςκ, εάκ ηνμπμπμηεζμφκ ηα έςξ ζήμενα δεδμμέκα.  

6.3   Παναιαβή ημο ακηηθεημέκμο ηεξ ζφμβαζεξ  

Ε παναιαβή ηςκ πανεπυμεκςκ οπενεζηχκ γίκεηαη απυ επηηνμπή παναιαβήξ πμο ζογθνμηείηαη, 

ζφμθςκα με ηεκ πανάγναθμ 11 εδάθημ δ’ ημο άνζνμο 221109 ημο κ. 4412/2016, ζφμθςκα με ηα 

ακαιοηηθχξ ακαθενυμεκα ζημ Νανάνηεμα I ηεξ πανμφζαξ.  

Ακ ε επηηνμπή παναιαβήξ θνίκεη υηη μη πανεπυμεκεξ οπενεζίεξ δεκ ακηαπμθνίκμκηαη πιήνςξ 

ζημοξ υνμοξ ηεξ ζφμβαζεξ, ζοκηάζζεηαη πνςηυθμιιμ πνμζςνηκήξ παναιαβήξ, πμο ακαθένεη ηηξ 

πανεθθιίζεηξ πμο δηαπηζηχζεθακ απυ ημοξ υνμοξ ηεξ ζφμβαζεξ θαη γκςμμδμηεί ακ μη 

ακαθενυμεκεξ πανεθθιίζεηξ επενεάδμοκ ηεκ θαηαιιειυιεηα ηςκ πανεπυμεκςκ οπενεζηχκ θαη 

ζοκεπχξ ακ μπμνμφκ μη ηειεοηαίεξ κα θαιφρμοκ ηηξ ζπεηηθέξ ακάγθεξ. 

Οηεκ πενίπηςζε πμο δηαπηζηςζεί υηη δεκ επενεάδεηαη ε θαηαιιειυιεηα, με αηηημιμγεμέκε 

απυθαζε ημο ανμυδημο απμθαηκυμεκμο μνγάκμο, μπμνεί κα εγθνηζεί ε παναιαβή ηςκ εκ ιυγς 

πανεπυμεκςκ οπενεζηχκ με έθπηςζε επί ηεξ ζομβαηηθήξ αλίαξ, ε μπμία ζα πνέπεη κα είκαη 

ακάιμγε πνμξ ηηξ δηαπηζηςζείζεξ πανεθθιίζεηξ. Ιεηά ηεκ έθδμζε ηεξ ςξ άκς απυθαζεξ, ε 

επηηνμπή παναιαβήξ οπμπνεμφηαη κα πνμβεί ζηεκ μνηζηηθή παναιαβή ηςκ πανεπυμεκςκ 
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οπενεζηχκ ηεξ ζφμβαζεξ θαη κα ζοκηάλεη ζπεηηθυ πνςηυθμιιμ μνηζηηθήξ παναιαβήξ οπενεζηχκ , 

ζφμθςκα με ηα ακαθενυμεκα ζηεκ απυθαζε. 

Ακελάνηεηα απυ ηεκ, θαηά ηα ακςηένς, αοημδίθαηε παναιαβή θαη ηεκ πιενςμή ημο ακαδυπμο, 

πναγμαημπμημφκηαη μη πνμβιεπυμεκμη απυ ηε ζφμβαζε έιεγπμη ζφμθςκα με ηεκ πανάγναθμ 6 ημο 

άνζνμο 218 ημο κ. 4412/2016. Μη εγγοεηηθέξ επηζημιέξ θαιήξ εθηέιεζεξ δεκ επηζηνέθμκηαη πνηκ 

ηεκ μιμθιήνςζε υιςκ ηςκ πνμβιεπυμεκςκ ειέγπςκ θαη ηε ζφκηαλε ηςκ ζπεηηθχκ 

πνςημθυιιςκ110.  

6.4  Απυννηρε παναδμηέςκ – Ακηηθαηάζηαζε111  

Οε πενίπηςζε μνηζηηθήξ απυννηρεξ μιυθιενμο ή μένμοξ ηςκ πανεπυμεκςκ οπενεζηχκ, με 

έθπηςζε επί ηεξ ζομβαηηθήξ αλίαξ, με απυθαζε ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ μπμνεί κα εγθνίκεηαη 

ακηηθαηάζηαζε ηςκ οπενεζηχκ, πμο κα είκαη ζφμθςκα με ημοξ υνμοξ ηεξ ζφμβαζεξ, μέζα ζε ηαθηή 

πνμζεζμία πμο μνίδεηαη απυ ηεκ απυθαζε αοηή. Ακ ε ακηηθαηάζηαζε γίκεηαη μεηά ηε ιήλε ηεξ 

ζοκμιηθήξ δηάνθεηαξ ηεξ ζφμβαζεξ, ε πνμζεζμία πμο μνίδεηαη γηα ηεκ ακηηθαηάζηαζε δεκ μπμνεί κα 

είκαη μεγαιφηενε ημο 25% ηεξ ζοκμιηθήξ δηάνθεηαξ ηεξ ζφμβαζεξ, μ δε ακάδμπμξ οπυθεηηαη ζε 

πμηκηθέξ νήηνεξ, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 218 ημο κ. 4412/2016 θαη ηεκ πανάγναθμ 5.2.2 ηεξ 

πανμφζαξ, ιυγς εθπνυζεζμεξ πανάδμζεξ. 

Ακ μ ακάδμπμξ δεκ ακηηθαηαζηήζεη ηηξ οπενεζίεξ πμο απμννίθζεθακ μέζα ζηεκ πνμζεζμία πμο ημο 

ηάπζεθε θαη εθυζμκ έπεη ιήλεη ε ζοκμιηθή δηάνθεηα, θενφζζεηαη έθπηςημξ θαη οπυθεηηαη ζηηξ 

πνμβιεπυμεκεξ θονχζεηξ. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Ζ – Ακαιοηηθή Νενηγναθή Φοζηθμφ θαη Μηθμκμμηθμφ Ακηηθεημέκμο ηεξ Οφμβαζεξ  Ε 

2/2020 ΙΓΘΓΠΕ ΠΕΟ ΔΖΓΡΘΡΚΟΕΟ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΏΚ ΡΝΕΞΓΟΖΩΚ, ακανηεμέκε ζημκ 

οπυρε ειεθηνμκηθυ δηαγςκηζμυ με Οοζηεμηθυ Ανηζμυ : 92657. 

 

ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΓΙΟΤ 

ΔΗΜΟ ΥΓΡΟΝΗΟΤ 

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΓΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΓΙΩΝ 

ΔΗΜΟ ΥΓΡΟΝΗΟΤ 

ΣΙΣΛΟ: «Πνμζηαζία ηςκ ιμομμέκςκ, ζηηξ 

πμιοζφπκαζηεξ παναιίεξ ημο Δήμμο, θαηά ηεκ 

πενίμδμ 2020 (Ιμφιημξ– επηέμβνημξ)» 

 

Ανηζ. Μειέηεξ: 2/2020 

 

 

  

  

  

 

Μ Γ Λ Γ Σ Η 

(N.4412/2016)  
 

«Πνμζηαζία ηςκ ιμομμέκςκ, ζηηξ πμιοζφπκαζηεξ παναιίεξ ημο Δήμμο, 

θαηά ηεκ πενίμδμ 2020 (Ιμφιημξ– επηέμβνημξ)» 
  

  

  

Πνμτπμιμγηζμμφ: 487.121,60 € 
CPV: 92332000-7 Τπενεζίεξ ιμοηνηθχκ εγθαηαζηάζεςκ παναιηχκ 
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25/5/2020. 

  

 

 

  

 

 
  

ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΓΙΟΤ 

ΔΗΜΟ ΥΓΡΟΝΗΟΤ 

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΓΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΓΙΩΝ       

ΣΙΣΛΟ: «Πνμζηαζία ηςκ ιμομμέκςκ, ζηηξ 

πμιοζφπκαζηεξ παναιίεξ ημο Δήμμο, θαηά ηεκ 

πενίμδμ 2020 (Ιμφιημξ– επηέμβνημξ)». 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 487.121,60 € 

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: ΓΟΔΑ 

K.A. 00.6162.0001 

 

 

ΣΓΥΝΙΚΗ ΓΚΘΓΗ 

(Κ. 4412/2016 – Νανμπή Ρπενεζηχκ) 

 

ΜΓΡΟ ΠΡΩΣΟ: ΑΝΣΙΚΓΙΜΓΝΟ ΤΠΗΡΓΙΑ&ΤΜΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  

 

Άνζνμ 1μ. Ακηηθείμεκμ ηεξ Τπενεζίαξ 

Ε πανμφζα Ιειέηε ζοκηάζζεηαη γηαηε καοαγμζςζηηθή θάιορε ηςκ 32ζέζεςκ πμο πνμβιέπμκηαη 

θαη έπμοκ παναθηενηζηεί ςξ πμιοζφπκαζηεξ απυ ημ Ηεκηνηθυ Θημεκανπείμ Εναθιείμο (Ανηζμυξ  

Νναθηηθμφ 1/2020, ηεξ Γπηηνμπήξ ημο Ν.Δ. 31/2018 (Α΄61), θαζχξ θαη εκυξ 

θμοζθςημφζθάθμοξ με πιήνςμα 3 αηυμςκ (θοβενκήηεξ, καοαγμζχζηεξ θαη επυπηεξ). Ε ζφκηαλε 

αοηήξ γίκεηαη θαηυπηκ ηεξ Ανηζμ. Δ1α/ΓΝ.μηθ. 30603 Ηακυκεξ ηήνεζεξ απμζηάζεςκ ζε 

μνγακςμέκεξ ηδηςηηθέξ θαη με παναιίεξ ζημ ζφκμιμ ηεξ Γπηθνάηεηαξ, πνμξ πενημνηζμυ ηεξ 

δηαζπμνάξ ημο θμνςκμσμφ COVID-19 (ΦΓΗ 1861 β΄) ηεξ 15εξ Ιαΐμο 2020 θαη ηεξ Η.Ρ.Α. 47458 

ΓΛ 2020/15.05.2020 (ΦΓΗ 1864/15.05.2020 ηεφπμξ Β’) Ηαζμνηζμυξ υνςκ, πνμτπμζέζεςκ, 

ηεπκηθχκ ζεμάηςκ, ακαγθαίςκ ιεπημμενεηχκ θαη δηαδηθαζίαξ γηα ηεκ παναπχνεζε απιήξ πνήζεξ 

αηγηαιμφ, παναιίαξ, υπζεξ θαη πανυπζηαξ δχκεξ, οδάηηκμο ζημηπείμο ζάιαζζαξ, ιημκμζάιαζζαξ, 

μεγάιςκ ιημκχκ θαη πιεφζημςκ πμηαμχκ θαη ημ N.4688/2020 Γηδηθέξ μμνθέξ ημονηζμμφ, 

δηαηάλεηξ γηα ηεκ ημονηζηηθή ακάπηολε θαη άιιεξ δηαηάλεηξ.   

 

1.1 Δηάθνηζε πχνμο οπενεζίαξ 

Ωσ χϊροσ ςυμβατικισ υπθρεςίασ και άμεςθσ παροχισ υπθρεςιϊν του ανάδοχου ορίηονται τα τμιματα 
παραλίασ τα οποία ευρίςκονται εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου Χερςονιςου και ζχουν 
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χαρακτθριςτεί ωσ πολυςφχναςτα από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου (Αρικμόσ Ρρακτικοφ 1/2020, 
τθσ Επιτροπισ του Ρ.Δ. 31/2018 (Αϋ61). 

Συγκεκριμζνα:  

Απαιτοφμενοσ αρικμόσ ναυαγοςωςτϊν τριάντα δφο (32) ςυν ζνα (1) επόπτθ, ςυν ζνα (1) χειριςτι 
ςκάφουσ, ςυν ζνα (1) ναυαγοςϊςτθ εντόσ του ςκάφουσ: Σφνολο τριάντα πζντε(35) κζςεισ, όπωσ 
παρακάτω:  

ΟΝΟΜΑΙΑ ΓΚΜΓΣΑΛΛΓΤΣΗ 

ΑΡΙΘΜΟ 

ΑΠΑΙΣΟΤΜΓ

ΝΩΝ 

ΝΑΤΑΓΟΩ

ΣΩΝ 

ΘΓΗ ΝΑΤΑΓΟΩΣΗ 

ΓΝΜΝΠΕΟ –

ΟΡΚΠΜΚΖΟΠΕΟ ΙΓ 

ΟΗΑΦΜΟ 

 01 

ΓΝΜΝΠΕΟ –

ΟΡΚΠΜΚΖΟΠΕΟ ΙΓ 

ΟΗΑΦΜΟ 

ΓΖΞΖΟΠΕΟ ΟΗΑΦΜΡΟ   01 ΓΖΞΖΟΠΕΟ ΟΗΑΦΜΡΟ 

ΚΑΡΑΓΜΟΩΟΠΕΟ 

ΓΚΠΜΟ ΟΗΑΦΜΡΟ 
 01 

ΚΑΡΑΓΜΟΩΟΠΕΟ 

ΓΚΠΜΟ ΟΗΑΦΜΡΟ 

ΛΓΚ. ΑΙΖΞΑΚΠΓΟ 
ΔΕΙΜΟ 

ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 
01 ΗΓΚΠΞΜ ΝΑΞΑΘΖΑΟ 

ΛΓΚ. ISLAND 
ΔΕΙΜΟ 

ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 
01 ΗΓΚΠΞΜ ΝΑΞΑΘΖΑΟ 

ΛΓΚ. ΙΑΞΖΚΑ 
ΔΕΙΜΟ 

ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 
01 ΗΓΚΠΞΜ ΝΑΞΑΘΖΑΟ 
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ΛΓΚ. RINELA BEACH 
ΔΕΙΜΟ 

ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 
01 ΗΓΚΠΞΜ ΝΑΞΑΘΖΑΟ 

ΛΓΚ. THEMIS BEACH 
ΔΕΙΜΟ 

ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 
01 ΗΓΚΠΞΜ ΝΑΞΑΘΖΑΟ 

ΝΑΞΑΘΖΑ 

ΓΟΠΑΡΞΩΙΓΚΜΡ 

ΔΕΙΜΟ 

ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 
01 ΗΓΚΠΞΜ ΝΑΞΑΘΖΑΟ 

ΛΓΚ. ΑΞΖΚΑ 
ΔΕΙΜΟ 

ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 
01 ΗΓΚΠΞΜ ΝΑΞΑΘΖΑΟ 

ΑΝΜ ΝΑΞΑΘΖΑ 

ΑΙΚΖΟΜΡ ΓΩΟ 

ΝΑΞΑΘΖΑ ΠΜΙΝΞΜΡΗ 

ΔΕΙΜΟ 

ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 
02 

Έμπνμζζεκ ηαβένκαξ 

Αμκηζμφ (01 ΘΓΟΕ) 

ΓΙΝΞΜΟΘΓΚ ΛΓΚ. 

ΙΖΚΩΑ (01 ΘΓΟΕ) 

ΝΑΞΑΘΖΑ ΑΚΑΘΕΣΕΟ 
ΔΕΙΜΟ 

ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 
02 

ΔΡΠ. ΑΗΞΜ ΝΑΞΑΘΖΑΟ 

(01 ΘΓΟΕ) ΑΚ. ΑΗΞΜ 

ΝΑΞΑΘΖΑΟ 

ΓΙΝΞΜΟΘΓΚ 

ΛΓΚ.CALDERA (01 

ΘESH) 

 

ΝΑΞΑΘΖΑΑΝΜ LYTOS 

BEACH ΓΩΟ ZORBAS 

VILLAGE 

ΔΕΙΜΟ 

ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 
03 

ΑΚΑΙΓΟΑ LYTOS 

BEACH-BELLA MARIS 

(01) ΘΓΟΕ ΑΚΑΙΓΟΑ  

BELLA MARIS – COSTA 

MARE (01) ΘΓΟΕ 

ΑΚΑΙΓΟΑ  COSTA 

MARE-ZORBAS 

VILLAGE (01) ΘΓΟΕ  
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LAGUNA 
ΔΕΙΜΟ 

ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 
01 ΗΓΚΠΞΜ ΝΑΞΑΘΖΑΟ 

ΑΝΜΛΓΚ, CRETA 

VILLAGE ΙΓΞΖ 

KNOSSOS ROYAL 

ΔΕΙΜΟ 

ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 
02 

ΑΚΑΙΓΟΑ CRETA 

VILLAGE – ANNA BELLE 

(01) ΘΓΟΕΑΚΑΙΓΟΑ 

KNOSSOS ROYAL-

ROYAL MARE  (01) 

ΘΓΟΕ 

ΑΝΜ ΛΓΚ. CRETA 

MARIS ΓΩΟ ΝΑΞΑΘΖΑ 

ΦΑΞΜΡ 

ΔΕΙΜΟ 

ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 
01 

ΑΚ. ΜΞΖΜ CRETA 

MARIS  

ΑΝΜ ΝΑΞΑΘΖΑ STAR 

BEACH ΓΩΟ ΠΑΒΓΞΚΑ 

ΙΓΘΠΓΙΖ 

ΔΕΙΜΟ 

ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 
01 ΗΓΚΠΞΜ ΝΑΞΑΘΖΑΟ 

ΔΡΠ. BLUE SEA ΙΓΞΖ 

ΣΑΞΜΘΑΗΜΟ 

ΔΕΙΜΟ 

ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 
04 

ΗΓΚΠΞΜ ΝΑΞΑΘΖΑΟ 

ΗΑΠΩ ΑΝΜ ΛΓΚ. BLUE 

SEA (01 ΘΓΟΕ) 

ΑΚΑΙΓΟΑ Θ.Ι.Α. 

ΣΡΜΓΖΜΡΔΑΗΕ –ΗΑΦΓ 

ΙΝΑΞ ΦΜΖΚΖΗΑΟ 

(01 ΘΓΟΕ) 

ΑΚΑΙΓΟΑ ΛΓΚ. 

ΑΚΘΜΡΟΑ – ΔΓΞΒΑΟ 

(01 ΘΓΟΕ) 

ΗΓΚΠΞΜ ΝΑΞΑΘΖΑΟ 

ΣΑΞΜΘΑΗΜΡ (01 ΘΓΟΕ) 

ΛΓΚ. ΑΘΓΛΑΚΠΓΞ 
ΔΕΙΜΟ 

ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 
01 

ΓΙΝΞΜΟΘΓΚ ΛΓΚ. 

ΑΘΓΛΑΚΠΓΞ (01 ΘΓΟΕ) 
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ΔΡΠ. ΛΓΚ. ΖΗΑΞΜΟ ΓΩΟ 

ΑΚ. ΛΓΚ. ΗΓΞΚΜΟ 

ΔΕΙΜΟ 

ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 
01 

ΗΓΚΠΞΜ ΑΚΑΙΓΟΑ 

ΛΓΚ. ΖΗΑΞΜΟ – ΗΓΞΚΜΟ 

(01 ΘΓΟΕ) 

ΑΝΜ ΗΑΠ. ΘΓΜΔΜΟΕΟ 

ΓΩΟ ΑΚ. ΛΓΚ. ΙΑΘΖΑ 

BEACH 

ΔΕΙΜΟ 

ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 
02 

ANAMEΟΑ ΗΑΠ. 

ΘΓΜΔΜΟΕΟ – LA PLAYA 

(01 ΘΓΟΕ) 

ΑΚΑΙΓΟΑ ΛΓΚ. MALIA 

BEACH – ΑΖΜΘΜΟ 

(01 ΘΓΟΕ) 

ΑΝΜ ΔΡΠ. ΛΓΚ. 

ΓΞΑΙΙΑΠΖΗΑΗΕ BEACH 

ΓΩΟ ΛΓΚ. ΟΓΖΞΕΚΓΟ 

ΔΕΙΜΟ 

ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 
02 

ΓΙΝΞΜΟΘΓΚ ΙΝΑΞ 

ΙΖΗΓ (01 ΘΓΟΕ) 

ΗΓΚΠΞΜ ΝΑΞΑΘΖΑΟ 

ΗΑΠΩ ΑΝΜ ΛΓΚ. 

ΟΓΖΞΕΚΓΟ 

(01 ΘΓΟΕ) 

ΑΝΜ ΛΓΚ. SUN BEACH 

ΓΩΟ ΛΓΚ. MALIA BAY 

ΔΕΙΜΟ 

ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 
02 

ΓΙΝΞΜΟΘΓΚ ΛΓΚ. 

SUN BEACH -  ΛΓΚ. 

MALIA (01 ΘΓΟΕ) 

ΑΚΑΙΓΟΑ  ΛΓΚ. 

ΦΑΖΔΞΑ-MALIA BAY 

(01 ΘΓΟΕ) 

ΝΑΞΑΘΖΑ ΝΜΠΑΙΜΟ 
ΔΕΙΜΟ 

ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ 
01 

ΗΓΚΠΞΜ ΝΑΞΑΘΖΑΟ 

ΝΜΠΑΙΜΟ  

(01 ΘΓΟΕ) 

 

 

 

1.2 Πνμζδημνηζμυξ ηεξ οπενεζίαξ ημο ακάδμπμο 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ του ανάδοχου προσ τον Διμο και θ ελάχιςτθ ςυχνότθτα εκτζλεςθσ ορίηονται ωσ 
εξισ: 

Εγκατάςταςθ ςυνολικά τριάντα πζντε κζςεων (35) ναυαγοςωςτϊν – επόπτθ και χειριςτι ςκάφουσ, οι 
οποίοι κα πρζπει να γνωρίηουν τθν Ελλθνικι και Αγγλικι γλϊςςα, για τθν φφλαξθ των προαναφερομζνων 
τμθμάτων κατά το διάςτθμα από 01 Ιουλίου 2020 ζωσ 30Σεπτεμβρίου 2020, για τθν προςταςία των 
λουομζνων, κακθμερινά (7 θμζρεσ/εβδομάδα) και κατά τισ ϊρεσ από 10.00ϋ ζωσ 18.00ϋ. Κάκε 
ναυαγοςϊςτθσ ελζγχει ζκταςθ ακτισ ςε ακτίνα διακοςίων (200) μζτρων, εκατζρωκεν του βάκρου. Ο 
επόπτθσ – ςυντονιςτισ κα είναι ςε ετοιμότθτα κακθμερινά για παροχι άμεςθσ βοικειασ ςτισ υφιςτάμενεσ 
λουτρικζσ εγκαταςτάςεισ. 
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Κάκε ναυαγοςϊςτθσ κα είναι εφοδιαςμζνοσ με τον προβλεπόμενο ςτο Ρ.Δ 31/2018 (Α’ 61) εξοπλιςμό και 
ειδικά τα παρακάτω: 

1) Ιεπακμθίκεημ επαγγειμαηηθυ μηθνυ ζθάθμξ, μιηθμφ μήθμοξ ημοιάπηζημκ 3,30 μέηνςκ, 

ηππμδφκαμεξ ημοιάπηζημκ ηςκ 6 HP, εγγεγναμμέκμ ζε Βηβιίμ Γγγναθήξ Ιηθνχκ Οθαθχκ, 

πνχμαημξ ελςηενηθά πμνημθαιί, με ηα πνμβιεπυμεκα γηα ηεκ θαηεγμνία ημο εθυδηα. Οημ μέζμ ηςκ 

πιεονχκ ημο μηθνμφ ζθάθμοξ, δεληά θαη ανηζηενά, είκαη γναμμέκε ε έκδεηλε ΟΩΟΠΖΗΜ ΟΗΑΦΜΟ 

θαη, θάηςζεκ αοηήξ, ε έκδεηλε RESCUE BOAT, μπιε απυπνςζεξ. Ε έιηθα ημο μηθνμφ ζθάθμοξ 

είκαη πνμθοιαγμέκε με πιέγμα γηα ηεκ απμηνμπή αηοπήμαημξ. 

2) Αδηάβνμπμ θαθυ. 

3) Ηηάιηα. 

4) Καοαγμζςζηηθυ ζςζίβημ, ζφμθςκα με ημ Νανάνηεμα «Δ». 

5) Οακίδα δηάζςζεξ, ημοιάπηζημκ 2,20 μέηνςκ, ζφμθςκα με ημ Νανάνηεμα «ΟΠ». 

6) Οςζηηθυξ ζςιήκαξ, ζφμθςκα με ημ Νανάνηεμα «Γ». (Μ εθμδηαζμυξ με ζςζηηθυ ζςιήκα είκαη 

πνμαηνεηηθυξ). 

7) Φμνεηυ θανμαθείμ, με ημ πενηεπυμεκμ ημο Νανανηήμαημξ «Ζ». 

8) Νηοζζυμεκμ θμνείμ ή πιςηυ θμνείμ. 

9) Δφμ (02) ζεμακηήνεξ, πνχμαημξ πμνημθαιί, με ζπμηκί μήθμοξ ημοιάπηζημκ πεκήκηα (50) 

μέηνςκ. 

10) Έκδομα θμιφμβεζεξ πνχμαημξ πμνημθαιί, ζημ μπμίμ ακαγνάθεηαη ε έκδεηλε 

ΚΑΡΑΓΜΟΩΟΠΕΟ - LIFE GUARD. 

11) Ηαπέιμ, ζηεκ εμπνυζζηα υρε ημο μπμίμο ακαγνάθεηαη ε έκδεηλε ΚΑΡΑΓΜΟΩΟΠΕΟ θαη 

θάηςζεκ αοηήξ ε έκδεηλε LIFE GUARD. 

12) Γοαιηά ειίμο. 

13) Νηκαθίδα, πνχμαημξ πμνημθαιί, με ηεκ έκδεηλε ΝΞΩΠΓΟ ΒΜΕΘΓΖΓΟ θαη θάηςζεκ αοηήξ ηεκ 

έκδεηλε FIRST AID, μπιε απυπνςζεξ. 

14) Ζζμζενμηθέξ θμοβένηεξ. 

15) Ηαηαδοηηθυ μαπαίνη. 

16) Ιάζθα βοζμφ. 

17) Βαηναπμπέδηια. 

18) Οεμαία Καοαγμζχζηε, πνχμαημξ πμνημθαιί, δηαηάζεςκ 40 π 80 εθ., με ηεκ έκδεηλε 

ΚΑΡΑΓΜΟΩΟΠΕΟ θαη θάηςζεκ αοηήξ ηεκ έκδεηλε LIFE GUARD, μπιε απυπνςζεξ. 

19) Οεμαία πνχμαημξ ενοζνμφ, ίζςκ δηαζηάζεςκ με ηεκ πνμεγμφμεκε, με ηεκ έκδεηλε ΩΞΖΟ 

ΚΑΡΑΓΜΟΩΟΠΕ θαη θάηςζεκ αοηήξ ηεκ έκδεηλε NO LIFE GUARD, ιεοθήξ απυπνςζεξ. 

20) Ηηκεηυ ηειέθςκμ, μ ανηζμυξ θιήζεξ ημο μπμίμο δεμμζημπμηείηαη, με μένημκα ημο 

εθμεηαιιεουμεκμο ηε ιμοηνηθή εγθαηάζηαζε, με θάζε πνυζθμνμ μέζμ, ακαγνάθεηαη ζε πενίμπηε 

ζέζε ζημ βάζνμ (παναηενεηήνημ) θαη ακαθένεηαη εγγνάθςξ ζηεκ ημπηθή Θημεκηθή Ανπή. 

21) Φμνεηή μεγαθςκηθή ζοζθεοή (ηειεβυαξ). 
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22) Ημηκή ζθονίπηνα. 

23) Ννάζηκε ζεμαία (Ημιομπάηε ειεφζενα). 

24) Ηίηνηκε ζεμαία (Ημιομπάηε με πνμζμπή). 

25) Ηυθθηκε Οεμαία (Απαγμνεφεηαη ε είζμδμξ ζημ κενυ). 

26) Φμνεηή ζοζθεοή VHF. 

 

Γπίζεξ πένακ ηςκ παναπάκς οπμπνεχζεςκ, μθείιμοκ επηπιέμκ κα δηαζέημοκ έκα μεπακμθίκεημ 

μηθνυ ηαπφπιμμ θμοζθςηυ ζθάθμξ, εγγεγναμμέκμ ζε Βηβιίμ Γγγναθήξ Ιηθνχκ Οθαθχκ ςξ 

επαγγειμαηηθυ, μιηθμφ μήθμοξ ημοιάπηζημκ πέκηε (5) μέηνςκ, πνχμαημξ ελςηενηθά πμνημθαιί, 

εθμδηαζμέκμ με ηα πνμβιεπυμεκα γηα ηεκ θαηεγμνία ημο εθυδηα. Οημ μέζμ ηςκ πιεονχκ ημο 

ζθάθμοξ, δεληά θαη ανηζηενά, είκαη γναμμέκε ε έκδεηλε ΟΩΟΠΖΗΜ ΟΗΑΦΜΟ θαη, θάηςζεκ αοηήξ, 

ε έκδεηλε RESCUE BOAT, μπιε απυπνςζεξ. Γπηπιέμκ, πνέπεη κα είκαη εθμδηαζμέκμ με μυκημα 

εγθαηεζηεμέκμ πνμβμιέα, θαζχξ θαη με VHF GPS – PLOTER- ΦΜΞΕΠΜ ΦΑΞΙΑΗΓΖΜ 

ΚΑΡΑΓΜΟΩΟΠΕ - ΦΜΞΕΠΜ ΑΝΖΚΖΔΩΠΕ. Οημ ζθάθμξ ζα επηβαίκμοκ μ πεηνηζηήξ ημο θαη 

έκαξ καοαγμζχζηεξ, υκηεξ ζε εημημυηεηα θαζεμενηκά γηα πανμπή άμεζεξ βμήζεηαξ ζηηξ 

οθηζηάμεκεξ ιμοηνηθέξ εγθαηαζηάζεηξ, μη μπμίμη θαη πνμζιαμβάκμκηαη απυ ημκ μηθείμ Δήμμ. 

Πέιμξ ημπμζεημφκ ζε εμθακή ζεμεία πνυζβαζεξ, ζημ πχνμ ηςκ ιμοηνηθχκ εγθαηαζηάζεςκ, 

εηδηθέξ θαιαίζζεηεξ πηκαθίδεξ δηπιήξ υρεςξ ζηηξ μπμίεξ ακαγνάθμκηαη ζηεκ ειιεκηθή θαη αγγιηθή 

γιχζζα ε ζεμαζία ηςκ ζεμαηχκ θαη εκδείλεςκ, ημ ςνάνημ οπενεζίαξ ημο καοαγμζχζηε, μη ηοπυκ 

οπάνπμκηεξ πενημνηζμμί ή απαγμνεφζεηξ, μη ανηζμμί ηειεθχκςκ ηςκ ημπηθχκ θέκηνςκ πανμπήξ 

πνχηςκ βμεζεηχκ θαη ηεξ Θημεκηθήξ Ανπήξ θαη μ Γονςπασθυξ Ανηζμυξ Έθηαθηεξ Ακάγθεξ (112). 

Υποχρεώςεισ ναυαγοςώςτη.  

Μ καοαγμζχζηεξ είκαη οπεφζοκμξ γηα ηεκ καοαγμζςζηηθή θάιορε ηεξ παναιίαξ πμο ζα ημο 

ακαηεζεί απυ 10:00 π.μ. έςξ 18:00 μ.μ. θαη γηα 7 εμένεξ ηεκ εβδμμάδα θαη είκαη οπμπνεςμέκμξ κα 

εθηειεί ηα θαζήθμκηά ημο ζφμθςκα με ηεκ ηζπφμοζα κμμμζεζία. Ηαηά ηεκ εθηέιεζε ηεξ οπενεζίαξ 

ημο βνίζθεηαη ζε εημημυηεηα με έκδομα θμιφμβεζεξ, θαζ΄ υιε ηε δηάνθεηα ηεξ οπενεζίαξ ημο θαη 

μπμνεί κα πενηπμιεί με ζςζηηθή ιέμβμ, θςπειαηχκηαξ θμκηά ζημ πχνμ ηςκ ιμομμέκςκ, κα 

πενηπμιεί πεδυξ ζηεκ παναιία, ή κα θάζεηαη επί ημο οπάνπμκημξ βάζνμο θαη δεκ εθηειεί άιιε 

πανάιιειε οπενεζία. 

Μ καοαγμζχζηεξ με ηεκ ακάιερε ηεξ οπενεζίαξ ζα ακανηά ηεκ ακηίζημηπε ζεμαία πνχμαημξ 

πμνημθαιί με ηεκ έκδεηλε ΚΑΡΑΓΜΟΩΟΠΕΟ εκχ με ηεκ ιήλε ηεξ οπενεζίαξ (ή ζε θάζε 

εκδεπυμεκε απμοζία ημο) ζα ακανηά ηεκ ακηίζημηπε θυθθηκε ζεμαία με ηεκ έκδεηλε ΩΞΖΟ 

ΚΑΡΑΓΜΟΩΟΠΕ. Γπίζεξ οπμπνεμφηαη κα δηαηενεί ημκ καοαγμζςζηηθυ πφνγμ αιιά θαη ημ πχνμ 

γφνς απυ αοηυ θαζανυ.  

Μ καοαγμζχζηεξ μθείιεη κα επηθμηκςκεί με ημοξ ιμουμεκμοξ θαη κα πανέπεη πιενμθμνίεξ, αιιά 

θαη κα θάκεη ηηξ απαναίηεηεξ ζοζηάζεηξ, πνμθεημέκμο κα πνμιαμβάκμκηαη δοζάνεζηεξ θαηαζηάζεηξ. 

Μ καοαγμζχζηεξ μθείιεη κα έπεη ζηεκ δηάζεζή ημο υιμ ημκ πνμβιεπυμεκμ απυ ημ κυμμ ελμπιηζμυ 

(πμο ζα ημο δηαηεζεί απυ ημκ ακάδμπμ), ημκ μπμίμ ζα είκαη έημημμξ κα πνεζημμπμηήζεη άμεζα, υηακ 

θνίκεη υηη αοηυ είκαη απαναίηεημ γηα ηεκ εθηέιεζε ημο ένγμο ημο. 
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Μ καοαγμζχζηεξ μθείιεη κα ζοκενγάδεηαη με ημ Δήμμ ενζμκήζμο, αιιά θαη με ηηξ οπυιμηπεξ 

οπενεζίεξ πμο έπμοκ ζπέζε με ηεκ ενγαζία ηεξ καοαγμζςζηηθήξ θάιορεξ (π.π. Θημεκηθυ, ΓΗΑΒ 

θιπ.). 

Μη οπμπνεχζεηξ ημο καοαγμζχζηε εθηειμφκηαη ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζημ 

Ν.Δ.31/2018 (ΦΓΗ 61Α/04-04-2018). 
 

 Υποχρεώςεισ ςυντονιςτή/ επόπτη ναυαγοςωςτών 

Μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα πνμζιάβεη έκακ (1) ζοκημκηζηή-επυπηε καοαγμζςζηχκ. 

O ζοκημκηζηήξ μθείιεη κα πενηπμιεί ζηηξ ιμοηνηθέξ εγθαηαζηάζεηξ ημο Δήμμο ενζμκήζμο  θαη κα 

ζοκημκίδεη ημοξ καοαγμζχζηεξ πμο βνίζθμκηαη ζε οπενεζία ζηα βάζνα θαη ζημ ζςζηηθυ ζθάθμξ 

ηεξ παν δ ημο άνζνμο 7 ημο ΝΔ 31/2018, δηαζθαιίδμκηαξ ηεκ άνηζηε εθηέιεζε ημο 

καοαγμζςζηηθμφ ένγμο. Μθείιεη κα εκεμενχκεη ημ Δήμμ ενζμκήζμοθαη ηηξ ανμυδηεξ ανπέξ γηα 

θάζε γεγμκυξ ζπεηηθυ με ηεκ εθηέιεζε ημο καοαγμζςζηηθμφ ένγμο. Ιενημκά γηα ηεκ απνυζθμπηε 

θαη πνμζήθμοζα εθηέιεζε ημο καοαγμζςζηηθμφ ένγμο θαη πανέπεη ζημ Δήμμ, με ημκ μπμίμ μθείιεη 

κα έπεη άρμγε ζοκενγαζία, θάζε έγγναθμ θαη δηθαημιμγεηηθυ πμο πηζημπμηεί ηεκ θαιή εθηέιεζε ημο 

καοαγμζςζηηθμφ ένγμο ζημ ηέιμξ θάζε μήκα. Ιενημκά χζηε κα εκεμενχκεη αμειιεηί ημ Δήμμ γηα 

μπμηαδήπμηε αιιαγή. 

Υποχρεϊςεισ προςωπικοφ ταχφπλοου ςκάφουσ τθσ παρ. (δ) του άρκρου 7 του ΡΔ 31/2018. 

Μ ακάδμπμξ μθείιεη κα πνμζιάβεη έκακ πεηνηζηή, μ μπμίμξ ζα δηαζέηεη ηεκ θαηάιιειε άδεηα 

πεηνηζηή  θαη ζα επηβαίκεη με έκακ καοαγμζχζηε ζημ ηαπφπιμμ ζθάθμξ ηεξ παν (δ) ημο άνζνμο 7 

ημο ΝΔ 31/2018. Μ πεηνηζηήξ μθείιεη κα ζοκενγάδεηαη άρμγα με ημ οπυιμηπμ πνμζςπηθυ ημο 

ακαδυπμο θαη είκαη οπεφζοκμξ γηα ηε ηήνεζε  βηβιίμο: Εμενμιυγημ ζθάθμοξ, ημ μπμίμ ζομπιενχκεη 

θαζεμενηκά.  

Μ καοαγμζχζηεξ  πμο επηβαίκεη ζημ ζςζηηθυ ζθάθμξ ημο άνζνμο 7(δ)  βνίζθεηαη ζε εημημυηεηα  

θαζεμενηκά γηα πανμπή άμεζεξ βμήζεηαξ ζηηξ οθηζηάμεκεξ ιμοηνηθέξ εγθαηαζηάζεηξ.   

- Βηβιίμ ζομβάκηςκ, ζημ μπμίμ ζα πενηγνάθεηαη ακαιοηηθά ημ ζομβάκ θαη ε ακηημεηχπηζε ημο 

ζομβάκημξ.  

Πα ακςηένς βηβιία ζα πνέπεη κα θοιιμμεηνεζμφκ, κα ανηζμεζμφκ θαη κα θένμοκ ζεχνεζε ηεξ 

μηθείαξ Θημεκηθήξ Ανπήξ.  

 

Άνζνμ 2μ. Δηάνθεηα εθηέιεζεξ ζφμβαζεξ 

Η ςυμβατικι διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ κακορίηεται: 

Για το χρονικό διάςτθμα από 01/7/2020 (ι τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ ςφμβαςθσ) ζωσ και 
30/9/2020για τισ τριάντα πζντε(35) ωσ άνω κζςεισ που περιγράφονται ςτο άρκρο 1. Δφναται να υπάρξει 
επζκταςθ τθσ ςφμβαςθσ για το μινα Οκτϊβριο 2020, ανάλογα με τισ επικρατοφςεσ ςυνκικεσ. Δφναται 
επίςθσ να γίνει τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ προσ τον αρικμό των κζςεων, εάν τροποποιθκοφν τα ζωσ 
ςιμερα δεδομζνα, με αντίςτοιχθ τροποποίθςθσ του οικονομικοφ τιμιματοσ. 
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Άνζνμ 3μ. Γεκηθμί υνμη θαη πνμτπμζέζεηξ εθηέιεζεξ ηεξ οπενεζίαξ 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να επιςκεφκεί  του χϊρουσ που αφοροφν το αντικείμενο τθσ υπθρεςίασ και να λάβει 
γνϊςθ των επιτόπιων ςυνκθκϊν υπθρεςίασ. 

3.1Θεςνείηαη δεδμμέκμ υηη μη δηαγςκηδυμεκμη έιαβακ πιήνε γκχζε ηςκ υνςκ ηεξ πανμφζαξ θαη 

ηςκ εηδηθχκ ζοκζεθχκ ηεξ πανεπυμεκεξ οπενεζίαξ. Οε θαμία πενίπηςζε μ ακάδμπμξ δεκ ζα 

μπμνεί κα ζηενίδεηαη ζηεκ άγκμηα ηςκ ζοκζεθχκ θαη ακαγθχκ ηςκ παναιηαθχκ δςκχκ γηα 

πενηπηχζεηξ πνμβιεμάηςκ ή αδοκαμίαξ εθηέιεζεξ ενγαζηχκ πμο πνμβιέπμκηαη ζηεκ πανμφζα 

ζογγναθή οπμπνεχζεςκ. 

3.2 Μ ακάδμπμξ ζα πνέπεη κα δηαζέηεη ηεπκηθή οπμδμμή θαη μνγάκςζε ε μπμία ζα ημο 

ελαζθαιίδεη ζοκεπχξ ηεκ απυιοηε οπμζηήνηλε θαη απνυζθμπηε ιεηημονγία ημο ελμπιηζμμφ πμο ζα 

πνεζημμπμηεί γηα ηεκ εθηέιεζε ηςκ οπενεζηχκ. Μη δηαγςκηδυμεκμη ζα οπμβάιιμοκ ηα ζημηπεία με 

ηα μπμία ζα απμδεηθκφεηαη ε ηεπκηθή οπμδμμή  θαη μνγάκςζε πμο δηαζέημοκ θαη ζα εθανμυζμοκ 

(πνμζςπηθυ, ελμπιηζμυξ θηι). Θυγς ημο ηδηαίηενα μεγάιμο ανηζμμφ καοαγμζςζηχκ θαη ηεξ 

ακαγθαηυηεηαξ άνηζηεξ εθηέιεζεξ ημο ένγμο, θαζυηη ε πενημπή είκαη μ μεγαιφηενμξ ημονηζηηθυξ 

πνμμνηζμυξ ηεξ Γιιάδμξ, μη οπμρήθημη ζα πνέπεη κα έπμοκ – επί πμηκή απμθιεηζμμφ – πανάζπεη 

πηζημπμηεμέκεξ άνηζηεξ οπενεζίεξ ζημ ακηηθείμεκμ, με ηθακυ ανηζμυ καοαγμζςζηχκ θαη μέζςκ 

(ημοιάπηζημκ γηα ημ ½ηςκ δεημφμεκςκ με ηεκ πανμφζα ζέζεςκ).  

3.3 Οε πενίπηςζε βιάβεξ ημο ελμπιηζμμφ ή θαζμημκδήπμηε ηνυπμ αδοκαμίαξ εθηέιεζεξ 

οπενεζίαξ μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη ζηεκ άμεζε ακηηθαηάζηαζή ημο με άιιμ χζηε κα μιμθιενςζεί 

ημ πνμβιεπυμεκμ πνυγναμμα οπενεζηχκ πςνίξ δηαθμπή. Ρπμπνεμφηαη κα εηδμπμηήζεη άμεζα ημ 

Δήμμ γηα ηεκ αδοκαμία εθηέιεζεξ ηεξ πνμγναμμαηηζμέκεξ οπενεζίαξ θαη κα εκεμενχζεη με πμημ 

ηνυπμ θαη ζε πυζμ πνμκηθυ δηάζηεμα ζα πνμβεί ζηεκ επακυνζςζή ηεξ. 

3.4. Μ ακάδμπμξ εοζφκεηαη απενηυνηζηα γηα ηηξ δεμηέξ πνμξ ηνίημοξ ηηξ μπμίεξ ζα πνμλεκήζεη 

θαηά ηηξ οπενεζίεξ ημο με ηεκ οπαηηηυηεηά ημο. Θα πνέπεη κα πνμζθμμίζεη εκηυξ 05 εμενχκ μεηά 

ηηξ οπμγναθήξ ηεξ ζφμβαζεξ βεβαίςζε υηη ζα είκαη αζθαιηζμέκμξ πνμξ ηνίημοξ θαη ζα θαιφπηεηαη 

γηα ηεκ αζηηθή εοζφκε γηα δεμηέξ πμο ηοπυκ πνμθαιέζεη θαηά ηεκ εθηέιεζε οπενεζηχκ πμο 

αθμνμφκ ημ ακηηθείμεκμ ηεξ ζφμβαζεξ. 

3.5. Μ ακάδμπμξ έπεη ηεκ οπμπνέςζε θαη εοζφκε, κα παίνκεη υια ηα μέηνα πμο πνέπεη γηα ηεκ 

αζθάιεηα ημο πνμζςπηθμφ πμο απαζπμιεί γηα ηεκ εθηέιεζε ηεξ οπενεζίαξ θαη γηα ηεκ πνυιερε 

αηοπεμάηςκ ή δεμηχκ ζε μπμηαδήπμηε πνυζςπα ή πνάγμαηα. Γηα αηοπήμαηα ή δεμηέξ πμο ηοπυκ 

ζα ζομβμφκ ζημ πνμζςπηθυ ημο ακαδυπμο ή ζε μπμημκδήπμηε ηνίημ, μ Δήμμξ δεκ έπεη θαμία 

εοζφκε θαη μ ακάδμπμξ έπεη απμθιεηζηηθά ηηξ εοζφκεξ, ηυζμ ηηξ αζηηθέξ υζμ θαη ηηξ πμηκηθέξ 

ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ηςκ μηθείςκ κυμςκ γηα ηηξ πενηπηχζεηξ αοηέξ.  

3.6. Μ ακάδμπμξ ηειεί πάκημηε οπυ ηεκ επμπηεία ημο Δήμμο ενζμκήζμο πνμξ ηηξ εκημιέξ θαη 

μδεγίεξ ημο μπμίμο μθείιεη απυιοηε ζομμυνθςζε θαη εονίζθεηαη ζε ζοκεπή επαθή γηα κα 

πηζημπμηείηαη θαη ε θαιή  εθηέιεζε  ηεξ οπενεζίαξ ημο. 

3.7. Ηαηά ηεκ εθηέιεζε ηεξ οπενεζίαξ, μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα ζομμμνθχκεηαη με ηηξ 

ηζπφμοζεξ Αζηοκμμηθέξ θαη Ργεημκμμηθέξ δηαηάλεηξ θαζχξ επίζεξ θαη με ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ 

θαη θακυκεξ ηήνεζεξ «πενί καοαγμζςζηηθμφ ένγμο». 

3.8.Πμ πάζεξ θφζεςξ θαη εηδηθυηεηαξ έμμηζζμ πνμζςπηθυ γηα ηεκ εθηέιεζε ηεξ οπενεζίαξ 

αμείβεηαη θαη αζθαιίδεηαη απμθιεηζηηθά απυ ημκ ακάδμπμ. Οεμεηχκεηαη νεηά υηη απαγμνεφεηαη ε 
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απαζπυιεζε ακαζθάιηζημο πνμζςπηθμφ. Οε πενίπηςζε απαζπυιεζεξ αιιμδαπχκ ζα πνέπεη αοημί 

κα θαηέπμοκ κυμημε άδεηα ενγαζίαξ ε μπμία ζα ζεςνείηαη απυ ηηξ ανμυδηεξ οπενεζίεξ.  

3.9.Πμ πνμζςπηθυ πμο ζα πνεζημμπμηεί μ ακάδμπμξ ζα ακηηθαζίζηαηαη, εθυζμκ ημ απαηηήζεη o 

Δήμμξ, ζε πενίπηςζε πμο ζα θνηζμφκ αθαηάιιειμη γηα ηεκ μμαιή δηεθπεναίςζε ημο ζομβαηηθμφ 

ένγμο. 

3.10 Μ ελμπιηζμυξ ημο ακαδυπμο πμο ζα πνεζημμπμηεζεί γηα ηεκ εθηέιεζε ηεξ οπενεζίαξ ζα 

πνέπεη κα δηαηενείηαη θαζανυξ. Γπίζεξ απαγμνεφεηαη δηαθήμηζε επί ημο ελμπιηζμμφ ημο ακαδυπμο 

πιεκ ηςκ ιμγμηφπςκ ημο ακαδυπμο θαη ηςκ ιμγμηφπςκ ημο Δήμμο ενζμκήζμο. 

3.11 Μ ακάδμπμξ έπεη ηεκ οπμπνέςζε κα παίνκεη υια ηα απαναίηεηα μέηνα πνμθφιαλεξ ηςκ 

μεπακεμάηςκ, ηςκ μεηαθμνηθχκ μέζςκ θαη κα δηαζθαιίδεη ηεκ αζθάιεηα ημο πνμζςπηθμφ, ηςκ 

επηβιεπυκηςκ θαη θάζε ηνίημο θαη κα εθηειεί επ’ αοημφ ηηξ μδεγίεξ ημο Δήμμο, ημοξ ηζπφμκηεξ 

κυμμοξ θαη δηαηάλεηξ, θένμκηαξ απμθιεηζηηθά θαη μυκμ αοηυξ, ηεκ πμηκηθή θαη αζηηθή εοζφκε γηα 

θάζε αηφπεμα, ημ μπμίμ μθείιεηαη απυ ηε με εθανμμγή ημοξ. 

3.12 Μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα εθηειεί ηεκ οπενεζία  θαζεμενηκά θαζχξ θαη Ηονηαθέξ θαη 

Ανγίεξ θαη ζε πενίπηςζε έθηαθηςκ ακαγθχκ εθυζμκ δεηεζεί απυ ημκ Δήμμ  ενζμκήζμο. 

3.13 Γηα ηε δηαμυνθςζε ηεξ μηθμκμμηθήξ πνμζθμνάξ, έιαβακ οπυρε υηη εθυζμκ θνηζεί  μ 

ακάδμπμξ με δηθή ημο απμθιεηζηηθή εοζφκε θαη μένημκα ακαιαμβάκεη ημ θυζημξ θαη ηα έλμδα πμο 

αθμνμφκ: 

 Πε δηάζεζε ημο ζοκυιμο ημο απαηημφμεκμο ελμπιηζμμφ. 

 Πμ ηαθηηθυ service θαη ηε ζοκηήνεζε ημο πνεζημμπμημφμεκμο ελμπιηζμμφ γηα ηε δηαζθάιηζε 

ηεξ άρμγεξ ιεηημονγίαξ ημο. 

 Πεκ αμμηβή ημο άμεζα απαζπμιμφμεκμο πνμζςπηθμφ (μηζζμδμζία μεκχκ Ζμοκίμο, Ζμοιίμο, 

Αογμφζημο, Οεπηεμβνίμο, επίδμμα άδεηαξ, δχνμ νηζημογέκκςκ, ηαθηηθέξ απμδμπέξ, 

αζθαιηζηηθέξ  εηζθμνέξ  θιπ) ηεκ θαηαβμιή ηςκ πάζεξ θφζεςξ αληχζεςκ ηςκ ενγαδμμέκςκ 

ημο θαη ηε δηαζθάιηζε ηεξ ογείαξ θαη ηεξ ζςμαηηθήξ ημοξ αθεναηυηεηαξ.  

 Πα έλμδα ιεηημονγίαξ θαη θίκεζεξ ημο ελμπιηζμμφ ημο (θαφζημα, ιηπακηηθά θιπ) 

 Πεκ αζθαιηζηηθή θάιορε ημο ελμπιηζμμφ θαζχξ θαη δηάθμνα ζοκαθή ηέιε θαη θυνμη.  

 Πε πιενςμή ηςκ πνμζηίμςκ πμο ζα βεβαηςζμφκ απυ Θημεκηθέξ ή άιιεξ ανπέξ γηα θάζε  

πανάβαζε ζηεκ μπμία ζα οπμπέζεη.  

 

3.14 Μ ακάδμπμξ δεκ μπμνεί κα οπμθαηαζηαζεί ζηεκ ζφμβαζε ή γηα θάπμημ ιυγμ μένμξ αοηήξ, απυ 

άιιμ θοζηθυ ή κμμηθυ πνυζςπμ πςνίξ ηεκ έγγναθε ζογθαηάζεζε ημο Δήμμο, μεηά απυ απυθαζε 

ημο Δεμμηηθμφ Οομβμοιίμο. 

3.15 Μ ακάδμπμξ μθείιεη κα έπεη μιμθιενχζεη υιεξ ηηξ απαηημφμεκεξ πνμπαναζθεοαζηηθέξ 

ενγαζίεξ θαη δηαδηθαζίεξ (π.π. πνμμήζεηα θαη μεηαθμνά ελμπιηζμμφ, πνυζιερε, αζθάιηζε θαη 

εκεμένςζε ημο πνμζςπηθμφ, ζοκεκκυεζε με ανμυδηεξ ημπηθέξ ανπέξ, θιπ.), έηζη χζηε ηεκ 

01/07/2020, κα λεθηκήζεη ε ενγαζία ηεξ καοαγμζςζηηθήξ θάιορεξ ζηηξ καοαγμζςζηηθέξ ζέζεηξ 

πςνίξ θεκά θαη πςνίξ πνμβιήμαηα. 

3.16 Ννηκ απυ ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα θαηαζέζεη ακαιοηηθή 

θαηάζηαζε με ημ πνμζςπηθυ πμο ζα απαζπμιεί, μαδί με ακηίγναθα ηςκ πηοπίςκ θαη ηςκ αδεηχκ 
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καοαγμζχζηε ημο πνμζςπηθμφ πμο ζα απαζπμιήζεη, μαδί με έγγναθα πμο ζα απμδεηθκφμοκ ηε 

ζπέζε ενγαζίαξ θαη ηεκ αζθάιηζε ημο πνμζςπηθμφ. 

 

Άνζνμ 4μ. Παναιαβή θαη Πιενςμή εθηειεζζέκηςκ οπενεζηχκ 

Ο τρόποσ κακϊσ και τα δικαιολογθτικά πλθρωμισ του αναδόχου προςδιορίηονται ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 200 του Ν.4412/2016. 

1) Η πλθρωμι του ανάδοχου για τισ παρεχόμενεσ εργαςίεσ κα γίνει ςτο τζλοσ κάκε μινα. 

Η πλθρωμι κα γίνεται φςτερα από τθν ζκδοςθ του τιμολογίου παροχισ υπθρεςιϊν από τον ανάδοχο και 
τθν ςφνταξθ πρωτοκόλλου παραλαβισ υπθρεςίασ από τθν αρμόδια Επιτροπι του Διμου Χερςονήςου, 
ςφμφωνα με τθν ςφμβαςθ που κα υπογραφεί. Στθν ςυνζχεια κα εφαρμόηεται θ προβλεπόμενθ από τθν 
νομοκεςία διαδικαςία για τθν ζκδοςθ και τθν πλθρωμι του Χρθματικοφ Εντάλματοσ Ρλθρωμισ. 

Αν ο ανάδοχοσ το επικυμεί και το δθλϊςει εγγράφωσ ςτο Διμο Χερςονήςου, θ πλθρωμι μπορεί να γίνει 
εφϋ άπαξ, μετά τθν ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν και κα αφορά ςτο ςφνολο του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ. 

2) Ο ανάδοχοσ ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ βαρφνεται με όλουσ ανεξαιρζτωσ τουσ φόρουσ, τζλθ, 
δαςμοφσ και ειςφορζσ υπζρ του δθμοςίου, διμων και κοινοτιτων ι τρίτων που ιςχφουν ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία. 

Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που ζχει καταλογιςτεί ποινικι ριτρα εισ βάροσ του ανάδοχου εξαιτίασ 
ςυμβατικισ παράλειψθσ, αυτι κα αφαιρείται από το ποςό τθσ οικείασ πιςτοποίθςθσ και θ διαφορά κα 
αποτελεί το τελικά πιςτοποιοφμενο προσ πλθρωμι ποςό. 

 

Άνζνμ 5μ. Δαπάκε ηεξ Τπενεζίαξ 

Ε δαπάκε ηεξ οπενεζίαξ πνμτπμιμγίδεηαηζημ πμζυκ ηςκ 392.840,00 € πιέμκ Φ.Ν.Α. 

(24%)94.281,60€, ήημη ζφκμιμ 487.121,60 €. 

 

Άνζνμ 6μ. Γπηβανφκζεηξ ακάδμπμο 

Ο ανάδοχοσ επιβαρφνεται με τα ζξοδα που αφοροφν φόρουσ, τζλθ και κρατιςεισ, πλθν του Φ.Ρ.Α. 

 

Άνζνμ 7μ. Ρήηνεξ 

Ο ανάδοχοσ, υποχρεοφται να κάνει τθν ζναρξθ εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν με τον ανάλογο εξοπλιςμό και 

προςωπικό τθν ακριβι θμερομθνία που προβλζπεται, ιτοι τθν 1-7-2020, θ οποία όμωσ δεν μπορεί 
να υπερβαίνει το χρονικό όριο των πζντε (05) ημερών, διάςτθμα εκτιμοφμενο ωσ επαρκζσ για τθν 
εξαςφάλιςθ, τθν εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία όλου του απαιτοφμενου εξοπλιςμοφ και 
προςωπικοφ από τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Σε αντίκετθ περίπτωςθ επιβάλλεται ποινική ρήτρα € 1.000,00 για κάκε θμζρα κακυςτζρθςθσ και για δζκα 
(10) ςυνολικά θμερολογιακζσ θμζρεσ. Μετά τθν διαπίςτωςθ παρζλευςθσ άπρακτου του διαςτιματοσ 
αυτοφ ο ανάδοχοσ κακίςταται ζκπτωτοσ και εφαρμόηονται οι ανάλογεσ κυρϊςεισ ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του Ν. 4412/2016. 

Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ παραβιάςει επανειλθμμζνα τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ ςφμφωνα και κατ' αναλογία με τισ κείμενεσ διατάξεισ των Ο.Τ.Α. 
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Αποτελεί βαςικι υποχρζωςθ του ανάδοχου θ απρόςκοπτθ φφλαξθ των πολυςφχναςτων παραλιϊν οι 
οποίεσ βρίςκονται εντόσ των διοικθτικϊν ορίων του Διμου Χερςονιςου. Διευκρινίηεται ότι θ παροχι των 
υπθρεςιϊν κα πρζπει να είναι κακθμερινι. Σε περίπτωςθ παράβαςθσ του όρου αυτοφ επιβάλλεται, ωσ 
ρήτρα € 1.000,00 ανά περίπτωςθ και για κάκε θμζρα διακοπισ.  

Σε περίπτωςθ πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου, θ Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα τθσ 
περικοπισ του αναλογοφντοσ τιμιματοσ για τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ και εφ’ όςον ο ανάδοχοσ δεν 
ςυμμορφωκεί με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. Ραράλλθλα, θ Δθμοτικι Αρχι διατθρεί το δικαίωμα 
επιβολισ ποινικισ ριτρασ ίςθσ με τθν ςυμβατικι θμεριςια πιςτοποιοφμενθ αμοιβι του αναδόχου, για τισ 
θμζρεσ που αποδεδειγμζνα κρίνει ότι ο ανάδοχοσ εκτελεί τθν υπθρεςία πλθμμελϊσ και αντιςυμβατικόσ. 

Η Δθμοτικι Αρχι διατθρεί το δικαίωμα, όταν αποδεδειγμζνα κρίνει ότι ο ανάδοχοσ εκτελεί τθν υπθρεςία 
πλθμμελϊσ και ότι μετά από ςυνεχι επανάλθψθ τθσ αντιςυμβατικισ ςυμπεριφοράσ, να τον καταςτιςει 
ζκπτωτο αφοφ πρϊτα τον καλζςει με εξϊδικθ διαμαρτυρία και ςε προκεςμία δζκα θμερϊν, να υποβάλλει 
τισ απόψεισ του εγγράφωσ. 

 

ΜΓΡΟ ΔΓΤΣΓΡΟ  - ΛΟΙΠΓ ΡΤΘΜΙΓΙ 

 

Άνζνμ 8μ. ομβαηηθά ζημηπεία 

Συμβατικά ςτοιχεία που διζπουν τουσ όρουσ τθσ υπθρεςίασ κατά ςειρά ιςχφοσ είναι: 

α)θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ και προκιρυξθ 
ςφμβαςθσ 

β)θ υπ αρικμό 2/2020 Μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν   

γ)Τυποποιθμζνα Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) 

δ) οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ  ιδίωσ ςχετικά με 
τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά  

 

Άνζνμ 9μ. Ιζπφμοζεξ δηαηάλεηξ 

 

Η διενζργεια και θ εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ διζπονται από τισ παρακάτω διατάξεισ: 

- Πμο Κ. 4412/2016 Δεμυζηεξ Οομβάζεηξ Ένγςκ, Ννμμεζεηχκ θαη Ρπενεζηχκ (πνμζανμμγή 

ζηηξ Μδεγίεξ 2014/24/ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ).  

- Πμο Δεμμηηθυ θαη Ημηκμηηθυ Ηχδηθα (Η.Δ.Η. Κ. 3463/2006). 

- Πμ Ν.Δ 31/2018 (Α’ 61) «Ηαζμνηζμυξ πνμτπμζέζεςκ ηδνφζεςξ θαη ιεηημονγίαξ ζπμιχκ 

καοαγμζςζηηθήξ εθπαηδεφζεςξ. Ηαζμνηζμυξ πνμτπμζέζεςκ πμνεγήζεςξ αδείαξ καοαγμζχζηε 

απυ ηηξ Θημεκηθέξ ανπέξ ςξ θαη θαζμνηζμυξ ηςκ οπμπνεχζεςκ ημο καοαγμζχζηε θαηά ηεκ 

άζθεζε ηςκ θαζεθυκηςκ ημο. Ηαζμνηζμυξ πενηπηχζεςκ οπμπνεςηηθήξ πνμζιήρεςξ 

καοαγμζχζηε, ζε μνγακςμέκεξ ή με παναιίεξ, γηα ηεκ γηα ηεκ πνμζηαζία ηςκ ιμομμέκςκ ζημ 

ζαιάζζημ πχνμ». 

- άνζνμ 43 ημο Κ.4605/19 "Γκανμυκηζε ηεξ ειιεκηθήξ κμμμζεζίαξ με ηεκ Μδεγία (ΓΓ) 

2016/943 ημο Γονςπασθμφ Ημηκμβμοιίμο θαη ημο Οομβμοιίμο ηεξ 8εξ Ζμοκίμο 2016 ζπεηηθά 
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με ηεκ πνμζηαζία ηεξ ηεπκμγκςζίαξ θαη ηςκ επηπεηνεμαηηθχκ πιενμθμνηχκ πμο δεκ έπμοκ 

απμθαιοθζεί (εμπμνηθυ απυννεημ) απυ ηεκ πανάκμμε απυθηεζε, πνήζε θαη απμθάιορή ημοξ 

(EEL 157 ηεξ 15.06.2016). Ιέηνα 

- ημο κ. 4555/2018 ΦΓΗ 133Α/19-7-2018 «Ιεηαννφζμηζε ημο ζεζμηθμφ πιαηζίμο ηεξ Πμπηθήξ 

Αοημδημίθεζεξ – Γμβάζοκζε ηεξ Δεμμθναηίαξ – Γκίζποζε ηεξ Οομμεημπήξ – Βειηίςζε ηεξ 

μηθμκμμηθήξ θαη ακαπηοληαθήξ ιεηημονγίαξ ηςκ ΜΠΑ [Ννυγναμμα «ΗΘΓΖΟΘΓΚΕΟ Ζ» 

- ημο Κ. 4250/2014 (Α' 74) «Δημηθεηηθέξ Απιμοζηεφζεηξ - Ηαηανγήζεηξ, Οογπςκεφζεηξ 

Κμμηθχκ Ννμζχπςκ θαη Ρπενεζηχκ ημο Δεμμζίμο Πμμέα-Πνμπμπμίεζε Δηαηάλεςκ ημο 

π.δ.318/1992 (Α΄161) θαη ιμηπέξ νοζμίζεηξ» θαη εηδηθυηενα ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 1, 

- ημο Κ. 4013/2011 (Α’ 204) «Οφζηαζε εκηαίαξ Ακελάνηεηεξ Ανπήξ Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ θαη 

Ηεκηνηθμφ Ειεθηνμκηθμφ Ιεηνχμο Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ…», 

- ημο κ. 3861/2010 (Α’ 112) «Γκίζποζε ηεξ δηαθάκεηαξ με ηεκ οπμπνεςηηθή ακάνηεζε κυμςκ 

θαη πνάλεςκ ηςκ θοβενκεηηθχκ, δημηθεηηθχκ θαη αοημδημηθεηηθχκ μνγάκςκ ζημ δηαδίθηομ 

"Ννυγναμμα Δηαφγεηα" θαη άιιεξ δηαηάλεηξ”, 

- Πηξ δηαηάλεηξ ημο Κ. 3852/2010 (ΦΓΗ 87 Α). 

- Πηξ ζπεηηθέξ δηαηάλεηξ ημο Κ. 3463/2006 «Ηχδηθαξ Δήμςκ θαη Ημηκμηήηςκ» (ΦΓΗ 114 Α). 

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

- ημο άνζνμο 68 παν. 1 ημο N.3863/2010 «Κέμ αζθαιηζηηθυ ζφζηεμα θαη ζοκαθείξ δηαηάλεηξ, 

νοζμίζεηξ ζηηξ ενγαζηαθέξ ζπέζεηξ», υπςξ αοηή ακηηθαηαζηάζεθε απυ ηεκ παν. 1 ημο άνζνμο 

22 ημο Κ. 4144/2013 

- ηεξ με αν. Ν1 2380/2012 Ημηκήξ Ρπμονγηθήξ Απυθαζεξ (Β’ 3400) «Ξφζμηζε ηςκ 

εηδηθυηενςκ ζεμάηςκ ιεηημονγίαξ θαη δηαπείνηζεξ ημο Ηεκηνηθμφ Ειεθηνμκηθμφ Ιεηνχμο 

Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ ημο Ρπμονγείμο Ακάπηολεξ, Ακηαγςκηζηηθυηεηαξ, Ρπμδμμχκ, 

Ιεηαθμνχκ θαη Δηθηφςκ» 

- ηεξ με αν. Ν1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απυθαζεξ ημο Ρπμονγμφ Ακάπηολεξ θαη 

Ακηαγςκηζηηθυηεηαξ “Πεπκηθέξ ιεπημμένεηεξ θαη δηαδηθαζίεξ ιεηημονγίαξ ημο Γζκηθμφ 

Οοζηήμαημξ Ειεθηνμκηθχκ Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ (Γ.Ο.Ε.ΔΕ.Ο.) 

 

Άνζνμ 10μ Ακςηένα βία 

Ωξ ακςηένα βία ζεςνείηαη θάζε απνυβιεπημ θαη ηοπαίμ γεγμκυξ πμο είκαη αδφκαημ κα 

πνμβιεθζεί έζης θαη εάκ γηα ηεκ πνυβιερε θαη απμηνμπή ηεξ επέιεοζεξ ημο θαηαβιήζεθε 

οπενβμιηθή επημέιεηα θαη επηδείπζεθε ε ακάιμγε ζφκεζε. Γκδεηθηηθά γεγμκυηα ακςηέναξ βίαξ 

είκαη: ελαηνεηηθά θαη απνυβιεπηα θοζηθά γεγμκυηα, πονθαγηά πμο μθείιεηαη ζε θοζηθυ γεγμκυξ ή 

ζε πενηζηάζεηξ γηα ηηξ μπμίεξ μ ακάδμπμξ ή ακαζέημοζα ανπή είκαη ακοπαίηημη, αηθκηδηαζηηθή 

απενγία πνμζςπηθμφ, πυιεμμξ, αηφπεμα, αηθκίδηα αζζέκεηα ημο πνμζςπηθμφ ημο εκημιμδυπμο θ.α. 

ζηεκ πενίπηςζε θαηά ηεκ μπμία οπάνλεη ιυγμξ ακςηέναξ βίαξ μ ακάδμπμξ μθείιεη κα εηδμπμηήζεη 

αμειιεηί ημκ Δήμμ ενζμκήζμο θαη κα θαηαβάιεη θάζε δοκαηή πνμζπάζεηα ζε ζοκενγαζία με ημ 

άιιμ μένμξ γηα κα οπενβεί ηηξ ζοκέπεηεξ θαη ηα πνμβιήμαηα πμο ακέθορακ ιυγς ηεξ ακςηέναξ 

βίαξ. 

          Γοφρνεσ, 25/5/2020 
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Ε  Οοκηάθηνηα ΓΘΓΓΘΕΗΓ 

Μ Ακαπιενςηήξ  

Ννμσζηάμεκμξ Πμήμαημξ  

Ννμμεζεηχκ                            

ΘΓΩΞΕΘΕΗΓ 

Μ ΔΖΓΡΘΡΚΠΕΟ 

ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΩΚ 

ΡΝΕΞΓΟΖΩΚ 

   

   

   

Αζεκά Ιειηανάθε Οηαφνμξ Παθάθεξ ανάιαμπμξ Ημφημοιαξ 
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ΓΓΝΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΓΩΓΩΝ 

 

Άνζνμ 1μ  Ακηηθείμεκμ ζογγναθήξ 

Ε πανμφζα αθμνά  ζηεκ εθηέιεζε ηεξ Ρπενεζίαξ: «πνμζηαζία ηςκ ιμομμέκςκ ζηηξ πμιοζφπκαζηεξ 

παναιίεξ μη μπμίεξ βνίζθμκηαη εκηυξ ηςκ δημηθεηηθχκ μνίςκ ημο Δήμμο ενζμκήζμο θαηά ηεκ 

πενίμδμ 2020(Ζμφιημξ– Οεπηέμβνημξ)». 

Άνζνμ 2μ – Γλμπιηζμυξ 

Μειάπηζημξ ελμπιηζμυξ ημο ακαδυπμο μνίδεηαη ζηεκ Γ.Ο.Ρ, ζηεκ Πεπκηθή Έθζεζε θαη ζηα 

πνμβιεπυμεκα άνζνα ημο Ν.Δ 31/2018 (Α’ 61). 

 

Άνζνμ 3μ  - Αηοπήμαηα θαη δεμηέξ 

Μη ακάδμπμη οπενεζηχκ πμο εθηειμφκηαη εκηυξ αζθαιηζηηθχκ πενημπχκ Ζ.Η.Α., οπμπνεμφκηαη 

κα αζθαιίζμοκ ζ’ αοηυ ημ πνμζςπηθυ ημοξ. 

Οε πενηπηχζεηξ οπενεζηχκ πμο εθηειμφκηαη εθηυξ αζθαιηζηηθχκ πενημπχκ Ζ.Η.Α., μη ακάδμπμη 

οπμπνεμφκηαη κα ζοκεπίζμοκ ηεκ αζθάιηζε ημο πνμζςπηθμφ πμο είκαη αζθαιηζμέκμ ζημ Ζ.Η.Α. 

θαη δεκ έπεη δηαθμπεί  ε αζθάιηζή ημο. Πμ οπυιμηπμ πνμζςπηθυ οπμπνεμφηαη επίζεξ κα 

αζθαιίζεη ζε ακαγκςνηζμέκε απυ ημ Δεμυζημ αζθαιηζηηθή εηαηνεία.  

Ε δαπάκε γηα ηα αζθάιηζηνα ζημ ζφκμιυ ημοξ, ήημη ενγμδμηηθή εηζθμνά θαη εηζθμνά 

ενγαδμμέκμο, βανφκεη ημκ ακάδμπμ. Οε θαμία πενίπηςζε δεκ επηβανφκεηαη μ ενγμδυηεξ με 

απμδεμηχζεηξ αηοπεμάηςκ ημο εκ γέκεη πνμζςπηθμφ ημο ακαδυπμο. 

Άνζνμ 4μ – Φυνμη – Σέιε θαη Κναηήζεηξ 

Μ ακάδμπμξ οπυθεηηαη ζε υιμοξ ακελαηνέηςξ ημοξ κυμημμο  θυνμοξ, ηέιε θαη θναηήζεηξ, πμο 

ηζπφμοκ ηεκ εμένα δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ.  

 

Άνζνμ 5μ – Μειέηε ζοκζεθχκ ηεξ οπενεζίαξ 

 

ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΓΙΟΤ 

ΔΗΜΟ ΥΓΡΟΝΗΟΤ 

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΓΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΓΙΩΝ 

 

 

ΣΙΣΛΟ: «Πνμζηαζία ηςκ ιμομμέκςκ, ζηηξ 

πμιοζφπκαζηεξ παναιίεξ ημο Δήμμο, θαηά ηεκ 

πενίμδμ 2020(Ιμφιημξ– επηέμβνημξ)» 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 487.121,60 € 

K.A. 00.6162.0001 

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ : ΓΟΔΑ 
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Μ ακάδμπμξ  ζεςνείηαη υηη έιαβε οπ’ υρε θαηά ηε ζφκηαλε ηεξ πνμζθμνάξ ημο, ηηξ γεκηθέξ θαη 

ημπηθέξ ζοκζήθεξ ηεξ οπενεζίαξ ήημη ηεκ εθηέιεζε ηεξ οπενεζηχκ, ηηξ απαναίηεηεξ με θάζε 

μέζμ μεηαθμνέξ, ηε δηάζεζε, δηαπείνηζε θαη εκαπμζήθεοζε ηςκ οιηθχκ, θαηνηθέξ ζοκζήθεξ,  

ηεκ θαηάζηαζε ηςκ νεομάηςκ θαη μπμηεζδήπμηε άιιεξ ημπηθέξ εηδηθέξ θαη γεκηθέξ ζοκζήθεξ,  

δεηήμαηα πμο μπμνεί κα πνμθφρμοκ θαη θαηά θάπμημ ηνυπμ κα επενεάζμοκ  ημ θυζημξ ηςκ 

οπενεζηχκ  θαη υηη ζα εθηειεζημφκ ζφμθςκα με ηεκ ζφμβαζε ζηεκ μπμία οπμπνεμφηαη κα 

ζομμμνθςζεί μ ακάδμπμξ.  

 

Άνζνμ 6μ – Πνυιερε αηοπεμάηςκ – Μέηνα ογηεηκήξ 

Μ ακάδμπμξ, ακελάνηεηα, άζπεηα απυ ηηξ οπμπνεχζεηξ θαη εοζφκεξ πμο πνμβιέπμοκ μη κυμμη, 

ιαμβάκεη μέηνα γηα ηεκ πνυιερε αηοπεμάηςκ ζημ πνμζςπηθυ ημο θαη θάζε ηνίημ, ςξ θαη γηα 

ηεκ πανμπή πνχηςκ βμεζεηχκ ζ’ αοημφξ.  

Μ ακάδμπμξ δηαηενεί ημ απαναίηεημ θανμαθεοηηθυ οιηθυ γηα πνχηεξ βμήζεηεξ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Γοφρνεσ, 25/5/2020 

 

Ε  Οοκηάθηνηα ΓΘΓΓΘΕΗΓ 

Μ Ακαπιενςηήξ  

Ννμσζηάμεκμξ Πμήμαημξ  

Ννμμεζεηχκ                            

ΘΓΩΞΕΘΕΗΓ 

Μ ΔΖΓΡΘΡΚΠΕΟ 

ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΩΚ 

ΡΝΕΞΓΟΖΩΚ 

   

   

Αζεκά Ιειηανάθε Οηαφνμξ Παθάθεξ ανάιαμπμξ Ημφημοιαξ 
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ΓΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΓΩΓΩΝ 

Άνζνμ 1μ Ακηηθείμεκμ οπενεζίαξ 

Ε πανμφζα ζογγναθή οπμπνεχζεςκ αθμνά ηεκ ακάζεζε ζε ακάδμπμ θαη εθηέιεζε ηεξ δεμυζηαξ 

ζφμβαζεξ γηα ηεκ πανμπή ηεξ οπενεζίαξ με ηίηιμ «Πνμζηαζία ηςκ ιμομμέκςκ, ζηηξ 

πμιοζφπκαζηεξ παναιίεξ ημο Δήμμο, θαηά ηεκ πενίμδμ 2020(Ιμφιημξ– επηέμβνημξ)». Μ 

Δήμμξ ενζμκήζμο ζα ακαζέζεη ηεκ πνμακαθενυμεκε οπενεζία μεηά απυ δηαγςκηζμυ ζε 

κμμίμςξ ιεηημονγμφζα ζπμιή καοαγμζςζηηθήξ εθπαίδεοζεξ, πμο ζα δηαζέηεη ημ θαηάιιειμ 

πνμζςπηθυ ελμπιηζμέκμ με ημκ απαναίηεημ ελμπιηζμυ θαη ηεκ ηεπκμγκςζία γηα ηεκ θαιή 

εθηέιεζε ηεξ, ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο Ν.Δ.31/2018 (ΦΓΗ 61Α/04-04-2018). Μη δε 

ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ ηςκ πνμζθενυμεκςκ οπενεζηχκ ζα είκαη ζφμθςκεξ με ηηξ απαηηήζεηξ 

πμο ακαθένμκηαη ζημ ηεφπμξ ηςκ ηεπκηθχκ πνμδηαγναθχκ. 

 

Άνζνμ 2μ  - Γεκηθή ηζπφξ Σημμιμγίμο 

2.1 Οηηξ ηημέξ ημο πνμτπμιμγηζμμφ θαη ημο Πημμιμγίμο ηεξ Ρπενεζίαξ πενηιαμβάκμκηαη θάζε 

ζπεηηθή δαπάκε. 

2.2 Ε πνμζθμνά γηα ηεκ εθηέιεζε ηεξ οπενεζίαξ πνμζηαζία ηςκ ιμομμέκςκ ζηηξ παναιίεξ μη 

μπμίεξ βνίζθμκηαη εκηυξ ηςκ δημηθεηηθχκ μνίςκ ημο Δήμμο ενζμκήζμο δίδεηαη με πιήνε 

εοζφκε ημο ακαδυπμο θαη μεηά απυ εθηίμεζε θαη ζοκδοαζμυ ηςκ μέζςκ πμο δηαζέηεη ηςκ 

πναγμαηηθχκ δεδμμέκςκ εθηέιεζεξ ηεξ οπενεζίαξ θαη απμδεηθκφεη υηη έιαβε γκχζε υιςκ 

ηςκ γεκηθχκ εηδηθχκ θαη ηεπκηθχκ υνςκ πμο απμηειμφκ ζομβαηηθή οπμπνέςζή ημο.  

 

Άνζνμ 4μ – Γλμπιηζμυξ – Γνγαιεία – Τιηθά 

Μ ακάδμπμξ πνέπεη κα πνμμεζεοηεί με δηθέξ ημο δαπάκεξ υια ηα οιηθά, ηα ενγαιεία, 

μεπακήμαηα θαη ηα μεηαθμνηθά μέζα, πμο είκαη  ακαγθαία γηα ηεκ πιήνε θαη έκηεπκε εθηέιεζε 

ηεξ οπενεζίαξ πμο ακαιαμβάκεη.  

 

Άνζνμ 5μ– Υνυκμξ έκανλεξ 

νυκμξ έκανλεξ ηεξ ζομβαηηθήξ πνμζεζμίαξ θαζμνίδεηαη ε εμενμμεκία ηεξ οπμγναθήξ ηεξ 

ζφμβαζεξ, ήημη ε 1εΙμοιίμο 2020. 

 

ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΓΙΟΤ 

ΔΗΜΟ ΥΓΡΟΝΗΟΤ 

ΔΙΓΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΓΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΓΙΩΝ 

 

ΣΙΣΛΟ: «Πνμζηαζία ηςκ ιμομμέκςκ, ζηηξ 

πμιοζφπκαζηεξ παναιίεξ ημο Δήμμο, θαηά ηεκ 

πενίμδμ 2020 (Ιμφιημξ– επηέμβνημξ)» 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ : 487.121,60 € 

K.A. 00.6162.0001 

ΥΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ : ΓΟΔΑ 
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Άνζνμ 6μ – Γγγοήζεηξ ζομμεημπήξ θαη θαιήξ εθηέιεζεξ 

6.1.Γηα ηε ζομμεημπή ζημ δηαγςκηζμυ μ ακάδμπμξ θαηαζέηεη εγγφεζε ζομμεημπήξ, ημ φρμξ ηεξ 

μπμίαξ ακηηζημηπεί ζε πμζμζηυ 2% ημο πνμτπμιμγηζμμφ ηεξ οπενεζίαξ με 

ζομπενηιαμβακμμέκμο ημο Φ.Ν.Α. 24%, ήημη 392.840 €  2% = 7.856,80€. 

6.2.Ηαηά ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ μ ακάδμπμξ θαηαζέηεη εγγφεζε θαιήξ εθηέιεζεξ, ημ 

φρμξ ηεξ μπμίαξ ακηηζημηπεί ζε πμζμζηυ 5% ημο ζομβαηηθμφ πμζμφ με ζομπενηιαμβακμμέκμο 

ημο Φ.Ν.Α. 24%. 

 

Άνζνμ 7μ– Αζηηθή θαη πμηκηθή εοζφκε 

Μ ακάδμπμξ θαζίζηαηαη μ μυκμξ οπεφζοκμξ πμηκηθά θαη αζηηθά γηα θάζε αηφπεμα πμο ζα 

μθείιεηαη ζηε με ιήρε απαναίηεηςκ μέηνςκ αζθαιείαξ.  

 

Άνζνμ 8μ – Υνεμαημδυηεζε – Φυνμη 

Ε οπενεζία ζα πνεμαημδμηεζεί απυ ΓΟΜΔΑ  θαη μη πιενςμέξ ημο ακάδμπμο ζα οπυθεηκηαη ζε 

υιεξ ηεξ κυμημεξ θναηήζεηξ.  

 

Άνζνμ 9μ – Πνμζεζμίεξ 

Απυ 01/7/2020 – 30/9/2020 (Οοκμιηθυ πνμκηθυ δηάζηεμα: 3.220 εμένεξ) γηα ηηξ 35Θέζεηξ. 

 

Άνζνμ 10μ – Μέηνα Αζθαιείαξ  

10.1Μ Ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα εθηειεί ηηξ οπενεζίεξ με αζθαιή ηνυπμ θαη ζφμθςκα με ημοξ 

Κυμμοξ, Δηαηάγμαηα, Αζηοκμμηθέξ, Θημεκηθέξ  θαη ιμηπέξ δηαηάλεηξ θαη μδεγίεξ ηεξ Ρπενεζίαξ, 

πμο αθμνμφκ ηεκ ογηεηκή θαη ηεκ αζθάιεηα ηςκ ιμομμέκςκ.  

10.2 Μ Ακάδμπμξ πνέπεη κα πμνεγεί ζημ πνμζςπηθυ, ηα απαηημφμεκα, θαηά πενίπηςζε 

οπενεζίαξ, αημμηθά θαη μμαδηθά εθυδηα πνμζηαζίαξ θαη ενγαιεία γηα αζθαιή οπενεζία.  

10.3 Ξεηά θαζμνίδεηαη υηη, ακελάνηεηα απυ υια ηα παναπάκς, μ Ακάδμπμξ παναμέκεη μυκμξ 

θαη απμθιεηζηηθά οπεφζοκμξ γηα ηεκ αζθάιεηα ηςκ ιμομμέκςκ  θαη είκαη δηθή ημο εοζφκε ε 

ιήρε ηςκ εκδεδεηγμέκςκ θαη μνζχκ μέηνςκ αζθαιείαξ θαη ε ηήνεζε ηςκ ζπεηηθχκ 

θακμκηζμχκ. Γηα ζέμαηα πνυιερεξ αηοπεμάηςκ ηζπφμοκ γεκηθά, υζα μνίδμκηαη απυ ηεκ 

Γιιεκηθή Κμμμζεζία θαη ζε πενηπηχζεηξ πμο δεκ πνμβιέπμκηαη απυ αοηή, ζα εθανμυδμκηαη μη 

δηεζκείξ θακμκηζμμί πνυιερεξ αηοπεμάηςκ.  

10.4 Όιεξ μη δαπάκεξ, πμο ζοκεπάγμκηαη ηα παναπάκς, βανφκμοκ ημκ Ακάδμπμ θαη ζα πνέπεη 

κα έπμοκ ζοκοπμιμγηζζεί απυ αοηυκ θαηά ηεκ δηαμυνθςζε ηεξ πνμζθμνάξ. 

 

Άνζνμ 11μ – Σειηθέξ Δηαηάλεηξ  

11.1 Ιε ηεκ οπμβμιή ηεξ πνμζθμνάξ ημο πνμτπμηίζεηαη υηη μ δηαγςκηδυμεκμξ έπεη ιάβεη 

γκχζε ηςκ δοζπενεηχκ ζηεκ  πενημπή θαη είκαη απυιοηα εκήμενμξ ηςκ ζοκζεθχκ εθηέιεζεξ 

ηεξ ζφμβαζεξ απυ θάζε πιεονά, υπςξ θαη ηςκ εκδεπμμέκςκ δοζπενεηχκ, απυ μπμημδήπμηε 

ιυγμ θαη υηη έπεη ιάβεη οπυρε ημο, υηη δεκ ζα ημο ακαγκςνηζζεί θαμία απαίηεζε ζπεηηθή με 
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απμδεμίςζε θαηά μπμημκδήπμηε ηνυπμ, ιυγς ηςκ παναπάκς ημπηθχκ ζοκζεθχκ, ηςκ 

δοζπενεηχκ θάζε είδμοξ θαη ηέιμξ υηη έπεη μειεηήζεη ηα ζομβαηηθά ζημηπεία πμο ζοκηζημφκ, 

μαδί με αοηήκ ηεκ Γ.Ο.Ρ., ηε βάζε ηεξ πνμζθμνάξ ημο.  

11.2 Όπςξ έπεη ημκηζηεί θαη ζε άιιεξ ζέζεηξ, μ Ακάδμπμξ είκαη πμηκηθά θαη αζηηθά οπεφζοκμξ 

γηα μπμημδήπμηε αηφπεμα ήζειε ζομβεί ζημ πνμζςπηθυ ημο, ή ζε μπμημδήπμηε ηνίημ, απυ 

μπμηαδήπμηε αηηία πμο έπεη ζπέζε με ηεκ οπενεζία.  

11.3 Ε πανμφζα Γηδηθή Οογγναθή Ρπμπνεχζεςκ θαη ε Οφμβαζε πμο ζα γίκεη με βάζε αοηή, 

ενμεκεφεηαη, δηέπεηαη θαη ζομπιενχκεηαη απυ υιε ηεκ Γιιεκηθή Κμμμζεζία.  

 

 

 

 

 

 

           Γοφρνεσ, 25/5/2020 

 

Ε  Οοκηάθηνηα ΓΘΓΓΘΕΗΓ 

Μ Ακαπιενςηήξ  

Ννμσζηάμεκμξ Πμήμαημξ  

Ννμμεζεηχκ                            

ΘΓΩΞΕΘΕΗΓ 

Μ ΔΖΓΡΘΡΚΠΕΟ 

ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΩΚ 

ΡΝΕΞΓΟΖΩΚ 

   

   

Αζεκά Ιειηανάθε Οηαφνμξ Παθάθεξ ανάιαμπμξ Ημφημοιαξ 
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ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΓΙΟΤ 

ΔΗΜΟ ΥΓΡΟΝΗΟΤ  

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΓΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΓΙΩΝ       

ΣΙΣΛΟ: «Πνμζηαζία ηςκ ιμομμέκςκ, ζηηξ 

πμιοζφπκαζηεξ παναιίεξ ημο Δήμμο, θαηά 

ηεκ πενίμδμ 2020(Ιμφιημξ–επηέμβνημξ)» 

 

 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Έκδεηλε 

Τπενεζίαξ 

Γίδμξ 

Ιμκάδαξ 

Πμζυηεηα 

Θέζεηξ   

Σημή 

Μμκάδαξ 

ακά εμένα 

οκμιηθή πνμκηθή 

δηάνθεηα γηα ηηξ  

ηνηάκηα δφμ ζέζεηξ  

(γηα 92 εμένεξ)  

Δαπάκε 

Πνμζηαζία  

ιμομμέκςκ 

Καοαγμζχζηεξ 

με ημκ 

πενηγναθυμεκμ 

ςξ άκς πιήνε 

ελμπιηζμυ 

32 120,00 € 
(32  92) = 2.944 

εμένεξ  
353.280 € 

Πνμζηαζία  

ιμομμέκςκ 

Γπυπηεξ 

ζοκημκηζηήξ 
1 140,00 € 

(1  92) = 92 

εμένεξ 
12.880 € 

Πνμζηαζία  

ιμομμέκςκ 

εηνηζηήξ 

ζθάθμοξ 
1 170,00 € 

(1  92) = 92 

εμένεξ 
15.640 € 

Πνμζηαζία  

ιμομμέκςκ 

Καοαγμζχζηεξ 

εκηυξ ζθάθμοξ 
1 120,00 € 

(1  92) = 92 

εμένεξ 
11.040 € 

ΤΝΟΛΟ 392.840,00 € 

Φ.Π.Α. (24%) 94.281,60 € 

ΓΓΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (Ανηζμεηηθχξ):                                                   487.121,60 € 

Γεκηθυ φκμιμ    
(Μιμγνάθςξ): Σεηναθυζηεξ μγδυκηα επηά πηιηάδεξ, εθαηυκ είθμζη  

έκα εονχ θαη ελήκηα ιεπηά. 

Ε  Οοκηάθηνηα ΓΘΓΓΘΕΗΓ 

Μ Ακαπιενςηήξ  

Ννμσζηάμεκμξ Πμήμαημξ  

Ννμμεζεηχκ                            

ΘΓΩΞΕΘΕΗΓ 

Μ ΔΖΓΡΘΡΚΠΕΟ 

ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΩΚ 

ΡΝΕΞΓΟΖΩΚ 

Αζεκά Ιειηανάθε Οηαφνμξ Παθάθεξ ανάιαμπμξ Ημφημοιαξ 
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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Έκδεηλε 

Τπενεζίαξ 

Γίδμξ 

Ιμκάδαξ 

Πμζυηεηα 

Θέζεηξ   

Σημή 

Μμκάδαξ 

ακά εμένα 

οκμιηθή πνμκηθή 

δηάνθεηα γηα ηηξ  

ηνηάκηα πέκηε 

ζέζεηξ  

(γηα 92 εμένεξ)  

Δαπάκε 

Πνμζηαζία  

ιμομμέκςκ 

Καοαγμζχζηεξ 

με ημκ 

πενηγναθυμεκμ 

ςξ άκς πιήνε 

ελμπιηζμυ 

32 …… € 
(32  92) = 3.424 

εμένεξ  
…………….. € 

Πνμζηαζία  

ιμομμέκςκ 

Γπυπηεξ 

ζοκημκηζηήξ 
1 ……….. € 

(1  92) = 92 

εμένεξ 
…………… € 

Πνμζηαζία  

ιμομμέκςκ 

εηνηζηήξ 

ζθάθμοξ 
1 …………… € 

(1  92) = 92 

εμένεξ 
………… € 

Πνμζηαζία  

ιμομμέκςκ 

Καοαγμζχζηεξ 

εκηυξ ζθάθμοξ 
1 ………….. € 

(1  92) = 92 

εμένεξ 
…………. € 

ΤΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. (24%)  

ΓΓΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (Ανηζμεηηθχξ):                                                    

Γεκηθυ φκμιμ    

 

(Ανηζμεηηθχξ):            ………………………. €.  

(Μιμγνάθςξ): ……….…………………….……………………… 

…………………………………………………………………….. 

Δειχκς υηη έιαβα γκχζε ηςκ υνςκ ηεξ μειέηεξ θαη ημοξ απμδέπμμαη ακεπηθφιαθηα. 

Γπίζεξ δειχκς υηη ε πνμζθμνά πμο οπμβάις έπεη ηζπφ μέπνη ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ. 

Γηα ηε ζογθεθνημέκε οπενεζία πνμζθένς, ημ παναπάκς πμζυ, υπςξ αοηυ πνμθφπηεη απυ 

ηεκ πνμζθμνά επί ημο πνμτπμιμγηζμμφ ηεξ μειέηεξ. 

 

           Ο Πνμζθένςκ  

        (πιήνε ζημηπεία –οπμγναθή –ζθναγίδα) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ – ΓΓΓ 

 

Γκηαίμ Γονςπασθυ 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.  

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 
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• 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.  

 

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.  
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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. 

 

Ακανηεμέκμ ζε επελενγάζημε μμνθή ζημκ οπυρε ειεθηνμκηθυ δηαγςκηζμυ με οζηεμηθυ 

Ανηζμυ: 92657 

 

Απυ ηηξ 2-5-2019, μη ακαζέημοζεξ ανπέξ ζοκηάζζμοκ ημ ΓΓΓΟ με ηε πνήζε  ηεξ κέαξ 

ειεθηνμκηθήξ οπενεζίαξ Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), πμο 

πνμζθένεη ηε δοκαηυηεηα ειεθηνμκηθήξ ζφκηαλεξ θαη δηαπείνηζεξ ημο Γονςπασθμφ Γκηαίμο 

Γγγνάθμο Οφμβαζεξ (ΓΓΓΟ). Ε ζπεηηθή ακαθμίκςζε είκαη δηαζέζημε ζηε Δηαδηθηοαθή Νφιε ημο 

ΓΟΕΔΕΟ «www.promitheus.gov.gr». Πμ πενηεπυμεκμ ημο ανπείμο, είηε εκζςμαηχκεηαη ζημ 

θείμεκμ ηεξ δηαθήνολεξ, είηε, ςξ ανπείμ PDF, ειεθηνμκηθά οπμγεγναμμέκμ, ακανηάηαη λεπςνηζηά 

ςξ ακαπυζπαζημ μένμξ αοηήξ. Tμ ανπείμ XML ακανηάηαη γηα ηεκ δηεοθυιοκζε ηςκ μηθμκμμηθχκ 

θμνέςκ πνμθεημέκμο κα ζοκηάλμοκ μέζς ηεξ οπενεζίαξ eΓΓΓΟ ηε ζπεηηθή απάκηεζε ημοξ]. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI – ΓNΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

         

ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΜΙΜΟ ΕΞΑΗΘΓΖΜΡ 

ΔΕΙΜΟ ΓΞΟΜΚΕΟΜΡ  

ΔΖΓΡΘΡΚΟΕ ΜΖΗΜΚΜΙΖΗΩΚ ΡΝΕΞΓΟΖΩΚ 

ΠΙΕΙΑ ΝΞΜΙΕΘΓΖΩΚ 

 

ΤΠΗΡΓΙΑ: «Πνμζηαζία ηςκ ιμομμέκςκ 

ζηηξ πμιοζφπκαζηεξ παναιίεξ ημο Δήμμο 

θαηά ηεκ πενίμδμ 2020 (Ιμφιημξ-

επηέμβνημξ)».  

ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ  ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΜΦΩΝΑ ΜΕ ΣΗΝ 2/2020 ΜΕΛΕΣΗ ΣΗ Δ/ΝΗ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

Έκδεηλε 

Τπενεζίαξ 

Γίδμξ 

Μμκάδαξ 

Πμζυηεηα 

Θέζεηξ   

Σημή 

Μμκάδαξ 

ακά εμένα 

οκμιηθή πνμκηθή 

δηάνθεηα γηα ηηξ  

ηνηάκηα πέκηε 

ζέζεηξ  

(γηα 92 εμένεξ)  

Δαπάκε 

Πνμζηαζία  

ιμομμέκςκ 

Καοαγμζχζηεξ 

με ημκ 

πενηγναθυμεκμ 

ςξ άκς πιήνε 

ελμπιηζμυ 

32  
(32  92) = 2.944 

εμένεξ  
 

Πνμζηαζία  

ιμομμέκςκ 

Γπυπηεξ 

ζοκημκηζηήξ 
1  

(1  92) = 92 

εμένεξ 
 

Πνμζηαζία  

ιμομμέκςκ 

εηνηζηήξ 

ζθάθμοξ 
1  

(1  92) = 92 

εμένεξ 
 

Πνμζηαζία  

ιμομμέκςκ 

Καοαγμζχζηεξ 

εκηυξ ζθάθμοξ 
1  

(1  92) = 92 

εμένεξ 
 

ΤΝΟΛΟ  

Φ.Π.Α. (24%)  

ΓΓΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ (Ανηζμεηηθχξ):                                                    

Γεκηθυ φκμιμ 

(Ανηζμεηηθχξ):            ………………………. €. 

(Μιμγνάθςξ): …………….……….…………………….……………………… 

…………………………………………………………………….. 
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 οπενεζία πνμζθένς, ημ παναπάκς πμζυ, υπςξ αοηυ πνμθφπηεη απυ ηεκ 

πνμζθμνά επί ημο πνμτπμιμγηζμμφ ηεξ Ιειέηεξ. 
 

             Ο Πνμζθένςκ  

  (πιήνε ζημηπεία –οπμγναθή –ζθναγίδα) 
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