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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 

Πειέθςκμ 2813404635 

Φαλ 2813404608 

Ειεθηνμκηθυ Παποδνμμείμ promithies@hersonisos.gr 

Ανμυδημξ γηα πιενμθμνίεξ 

δηαγςκηζηηθήξ δηαδηθαζίαξ1 
ΠΑΗΑΗΕΟ ΟΠΑΡΞΜΟ, 2813 404635 

Ανμυδημξ γηα ηεπκηθά ζέμαηα ΡΦΑΚΠΕ ΟΜΦΖΑ, 2897340054 

Γεκηθή Δηεφζοκζε ζημ δηαδίθηομ  

(URL) 
http://www.hersonisos.gr 

 

Γίδμξ Ακαζέημοζαξ Ανπήξ  

Ε Ακαζέημοζα Ανπή είκαη 2  Δήμμξ  θαη ακήθεη ζηεκ Γεκηθή Ηοβένκεζε (Ρπμημμέαξ Μ.Π.Α)3 

   

Κύνηα δναζηενηόηεηα Α.Α.4 

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

 

ημηπεία Γπηθμηκςκίαξ  

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

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

 

1.2 ημηπεία Δηαδηθαζίαξ-Υνεμαημδόηεζε 

Γίδμξ δηαδηθαζίαξ  

Μ δηαγςκηζμυξ ζα δηελαπζεί με ζοκμπηηθυ δηαγςκηζμυ ημο άνζνμο 117 ημο Κ.4412/2016. 
                                                           
1 

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   

2
 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 

3
 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.  

4
 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. 

mailto:promithies@hersonisos.gr
http://www.hersonisos.gr/
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Υνεμαημδόηεζε ηεξ ζύμβαζεξ5 

Φμνέαξ πνεμαημδυηεζεξ ηεξ πανμφζαξ ζφμβαζεξ είκαη μ Δήμμξ ενζμκήζμο. Ε δαπάκε γηα ηεκ εκ 

ιυγς ζφμβαζε βανφκεη ηεκ με Η.Α.:30.7132.0003 ζπεηηθή πίζηςζε ημο πνμτπμιμγηζμμφ ημο 

μηθμκμμηθμφ έημοξ 2020 ημο Φμνέα 6  

1.3 οκμπηηθή Πενηγναθή θοζηθμύ θαη μηθμκμμηθμύ ακηηθεημέκμο ηεξ ζύμβαζεξ  

Ακηηθείμεκμ ηεξ ζφμβαζεξ  είκαη  ε πνμμήζεηα με ηίηιμ: «Ννμμήζεηα ηεηναθίκεηςκ 

εμηθμνηεγχκ», υπςξ πενηγνάθεηαη ζηεκ με ανηζμυ ΔΝΓ17/2018 Ιειέηε ηεξ Δ/κζεξ 

Νενηβάιιμκημξ θαη Αγνμηηθήξ Ναναγςγήξ, πνμτπμιμγηζμμφ 59.991,20 € με ημ ΦΝΑ με ηίηιμ: 

«Ννμμήζεηα ηεηναθίκεηςκ εμηθμνηεγχκ» πμο απμηειμφκ ακαπυζπαζημ ημήμα ηεξ πανμφζαξ. 

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

ζομβάζεςκ (CPV) :34131000-4. 

 

Ε ζοκμιηθή εθηημχμεκε αλία ηεξ ζφμβαζεξ ακένπεηαη ζημ πμζυ ηςκ 59.991,20 € 

ζομπενηιαμβακμμέκμο ΦΝΑ 24 % (πνμτπμιμγηζμυξ πςνίξ ΦΝΑ: 48.380,00 €). 

 

Ε δηάνθεηα ηεξ ζφμβαζεξ ακένπεηαη ζε ελήκηα (60) εμένεξ  απυ ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ. 

Ακαιοηηθή πενηγναθή ημο θοζηθμφ θαη μηθμκμμηθμφ ακηηθεημέκμο ηεξ ζφμβαζεξ δίδεηαη ζημ 

ΝΑΞΑΞΠΕΙΑ Ζ  ηεξ πανμφζαξ δηαθήνολεξ.  

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

πνμζθμνάξ, βάζεη 7 ηημήξ. 

1.4 Θεζμηθό πιαίζημ  

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

ελμοζημδυηεζε αοηήξ εθδμζείζεξ θακμκηζηηθέξ πνάλεηξ, υπςξ ηζπφμοκ θαη ηδίςξ8: 

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

(πνμζανμμγή ζηηξ Οδεγίεξ 2014/24/ ΓΓ θαη 2014/25/ΓΓ)» 

ημο κ. 4314/2014 (Α' 265)9, “Α) Γηα ηε δηαπείνηζε, ημκ έιεγπμ θαη ηεκ εθανμμγή ακαπηοληαθώκ 

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

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

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

3614/2007 (Α' 267) «Δηαπείνηζε, έιεγπμξ θαη εθανμμγή ακαπηοληαθώκ πανεμβάζεςκ γηα ηεκ 

πνμγναμμαηηθή πενίμδμ 2007 -2013», 

                                                           
5
 Άρκρο 53 παρ. 2 εδ. η  ν. 4412/2016 

6
 Αναφζρονται τα ςτοιχεία του Φορζα, τθσ Συλλογικισ Απόφαςθσ και του Κωδικοφ Αρικμοφ Εξόδων τουσ οποίουσ βαρφνει θ 

πίςτωςθ για τθν χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
7
 Άρκρο 86 ν.4412/2016  

8
 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. 

9
 Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
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ημο κ. 4270/2014 (Α' 143) «Ανπέξ δεμμζημκμμηθήξ δηαπείνηζεξ θαη επμπηείαξ (εκζςμάηςζε ηεξ 

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

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

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

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

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

2011/7 ηεξ 16.2.2011 γηα ηεκ θαηαπμιέμεζε ηςκ θαζοζηενήζεςκ πιενςμώκ ζηηξ εμπμνηθέξ 

ζοκαιιαγέξ»,  

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

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

μνηζμόξ ηςκ μειώκ ημοξ με θιήνςζε»,10 

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

Κεκηνηθμύ Ηιεθηνμκηθμύ Μεηνώμο Δεμμζίςκ ομβάζεςκ…»,  

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

πνάλεςκ ηςκ θοβενκεηηθώκ, δημηθεηηθώκ θαη αοημδημηθεηηθώκ μνγάκςκ ζημ δηαδίθηομ 

"Πνόγναμμα Δηαύγεηα" θαη άιιεξ δηαηάλεηξ”, 

ημο άνζνμο 23 ηεξ απυθαζεξ με ανηζμ. 11389/1993 (Β΄ 185) ημο Ρπμονγμφ Γζςηενηθχκ11 

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

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

θαη ηδίςξ ηςκ άνζνςκ 7 θαη 13 έςξ 15, 

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

Θέμαηα”,  

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

ζημηπεία”,  

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

ηεξ με αν. 57654/22.05.2017 (ΦΓΚ 1781/23.05.2017 ηεύπμξ Β') Απόθαζεξ ημο Τπ. Οηθμκμμίαξ 

& Ακάπηολεξ «Ρύζμηζε εηδηθόηενςκ ζεμάηςκ ιεηημονγίαξ θαη δηαπείνηζεξ ημο Κεκηνηθμύ 

Ηιεθηνμκηθμύ Μεηνώμο Δεμμζίςκ ομβάζεςκ (ΚΗΜΔΗ) ημο Τπμονγείμο Οηθμκμμίαξ θαη 

Ακάπηολεξ 

Σεκ με ανηζμό 327/2020 Απόθαζε ηεξ Οηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ, πενί έγθνηζεξ μειέηεξ θαη 

ζύκηαλε όνςκ. 

 

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. 
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 Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ  για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων 
11

 Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ περίλθψθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 23, καταργείται 
με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 379.  
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1.5 Πνμζεζμία παναιαβήξ πνμζθμνώκ θαη δηεκένγεηα δηαγςκηζμμύ  

Μ δηαγςκηζμυξ ζα δηεκενγεζεί ζηεκ έδνα ημο Δήμμο ενζμκήζμο, πνχεκ Αμενηθάκηθε Βάζε 

Γμονκχκ, ηεκ 30ε Οεπηεμβνίμο 2020 εμένα Πεηάνηε, χνα 10:00, εκχπημκ ηεξ ανμυδηαξ 

Γπηηνμπήξ Δηαγςκηζμμφ. 

Ε θαηαιεθηηθή εμενμμεκία παναιαβήξ ηςκ πνμζθμνχκ είκαη ε εμενμμεκία δηεκένγεηαξ ημο 

δηαγςκηζμμφ, δειαδή 30/09/2020 θαη χνα 10:00.12 

Ιεηά ηε ιήλε ηεξ παναιαβήξ πνμζθμνχκ ζα λεθηκήζεη ε δηαδηθαζία απμζθνάγηζεξ, εκχπημκ ηεξ 

Γπηηνμπήξ Δηαγςκηζμμφ.  

Ακ, γηα ιυγμοξ ακςηέναξ βίαξ, δεκ δηεκενγεζεί ε απμζθνάγηζε θαηά ηεκ μνηζζείζα εμένα, ε 

απμζθνάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ακηίζημηπα μεηαηίζεκηαη ζε μπμηαδήπμηε άιιε εμένα, 

με απυθαζε ηεξ Μηθμκμμηθήξ Γπηηνμπήξ. Ε απυθαζε αοηή θμηκμπμηείηαη εγγνάθςξ, μθηχ (8) 

ημοιάπηζημκ ενγάζημεξ εμένεξ πνηκ ηε κέα εμενμμεκία, ζε υζμοξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ έιαβακ ηα 

έγγναθα ηεξ ζφμβαζεξ, θαη ακανηάηαη ζημ ΗΕΙΔΕΟ θαη ζηεκ ηζημζειίδα ημο Δήμμο. Ακ θαη ζηε 

κέα αοηή εμενμμεκία δεκ θαηαζηεί δοκαηή ε απμζθνάγηζε ηςκ πνμζθμνχκ, μπμνεί κα μνηζζεί θαη 

κέα εμενμμεκία, εθανμμδμμέκςκ θαηά ηα ιμηπά ηςκ δηαηάλεςκ ηςκ δφμ πνμεγμφμεκςκ εδαθίςκ. 

1.6 Δεμμζηόηεηα 

Δεμμζίεοζε ζε εζκηθό επίπεδμ  

Πμ πιήνεξ θείμεκμ ηεξ πανμφζαξ Δηαθήνολεξ θαηαπςνήζεθε ζημ Ηεκηνηθυ Ειεθηνμκηθυ Ιεηνχμ 

Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ (ΗΕΙΔΕΟ) 13.  

Νενίιερε ηεξ πανμφζαξ Δηαθήνολεξ δεμμζηεφεηαη θαη ζημκ Γιιεκηθυ Πφπμ.  

Ε πενίιερε ηεξ πανμφζαξ Δηαθήνολεξ υπςξ πνμβιέπεηαη ζηεκ πενίπηςζε 16 ηεξ παναγνάθμο 4 

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

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΝΞΜΓΞΑΙΙΑ ΔΖΑΡΓΓΖΑ) θαη ζημκ πίκαθα ακαθμηκχζεςκ ημο 

Δήμμο. 

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

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

1.7 Ανπέξ εθανμμδόμεκεξ ζηε δηαδηθαζία ζύκαρεξ  

Μη μηθμκμμηθμί θμνείξ δεζμεφμκηαη υηη: 

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

ηηξ οπμπνεχζεηξ ημοξ πμο απμννέμοκ απυ ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ πενηβαιιμκηηθήξ, 

θμηκςκηθμαζθαιηζηηθήξ θαη ενγαηηθήξ κμμμζεζίαξ, πμο έπμοκ ζεζπηζηεί με ημ δίθαημ ηεξ Έκςζεξ, 

ημ εζκηθυ δίθαημ, ζοιιμγηθέξ ζομβάζεηξ ή δηεζκείξ δηαηάλεηξ πενηβαιιμκηηθμφ, θμηκςκηθμφ θαη 

ενγαηηθμφ δηθαίμο, μη μπμίεξ απανηζμμφκηαη ζημ Νανάνηεμα  ημο Ννμζανηήμαημξ Α ημο κ. 

4412/2016. Ε ηήνεζε ηςκ εκ ιυγς οπμπνεχζεςκ ειέγπεηαη θαη βεβαηχκεηαη απυ ηα υνγακα πμο 

επηβιέπμοκ ηεκ εθηέιεζε ηςκ δεμμζίςκ ζομβάζεςκ θαη ηηξ ανμυδηεξ δεμυζηεξ ανπέξ θαη 

οπενεζίεξ πμο εκενγμφκ εκηυξ ηςκ μνίςκ ηεξ εοζφκεξ θαη ηεξ ανμμδηυηεηάξ ημοξ14  

                                                           
12

 Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ 
ςφμβαςθσ και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν 

13
 Απόφαςθ Υπ. Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεφχοσ Β') 

14
 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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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. 
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2. ΓΓΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΓΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΓΣΟΥΗ 

2.1 Γεκηθέξ Πιενμθμνίεξ 

2.1.1 Έγγναθα ηεξ ζύμβαζεξ 

Πα έγγναθα ηεξ πανμφζαξ δηαδηθαζίαξ ζφκαρεξ15  θαηά ζεηνά ηζπφμξ είκαη ηα αθυιμοζα: 

1. ε πανμφζα Δηαθήνολε  με ηα Νανανηήμαηα16 πμο απμηειμφκ ακαπυζπαζημ μένμξ αοηήξ 

θαη πνμθήνολε ζφμβαζεξ.  

2. ε οπ’ ανηζμυ ΔΝΓ17/2018 Ιειέηε ηεξ Δ/κζεξ Νενηβάιιμκημξ θαη Αγνμηηθήξ 

Ναναγςγήξ. 

3.  Ποπμπμηεμέκμ Έκηοπμ Ρπεφζοκεξ Δήιςζεξ [ΠΓΡΔ]. 

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

ηδίςξ ζπεηηθά με ηηξ πνμδηαγναθέξ θαη ηα ζπεηηθά δηθαημιμγεηηθά. 

2.1.2 Γπηθμηκςκία - Πνόζβαζε ζηα έγγναθα ηεξ ύμβαζεξ 

Μη εκδηαθενυμεκμη μπμνμφκ κα έπμοκ δςνεάκ πνυζβαζε ζηα έγγναθα ηεξ ζφμβαζεξ μέζς ηεξ 

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

 

2.1.3 Πανμπή Δηεοθνηκίζεςκ 

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

ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία οπμβμιήξ πνμζθμνχκ.  

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

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

ακαγθαίςκ πιενμθμνηχκ γηα ηεκ θαηάνηηζε ηςκ πνμζθμνχκ ζηηξ αθυιμοζεξ πενηπηχζεηξ: 

α) 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. 
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 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 

16
 Θ Α.Α. περιγράφει ρθτά τα παραρτιματα τθσ ςφμβαςθσ (λχ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων, 

υποδείγματα προςφορϊν, εγγυθτικϊν επιςτολϊν, εφόςον υπάρχουν) 

http://www.hersonissos.gr/press-release/contests
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Όηακ μη πνυζζεηεξ πιενμθμνίεξ δεκ έπμοκ δεηεζεί έγθαηνα ή δεκ έπμοκ ζεμαζία γηα ηεκ 

πνμεημημαζία θαηάιιειςκ πνμζθμνχκ, δεκ απαηηείηαη πανάηαζε ηςκ πνμζεζμηχκ17. 

2.1.4 Γιώζζα 

Πα έγγναθα ηεξ ζφμβαζεξ έπμοκ ζοκηαπζεί ζηεκ ειιεκηθή γιχζζα.  

Ποπυκ εκζηάζεηξ οπμβάιιμκηαη ζηεκ ειιεκηθή γιχζζα. 

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

ζοκμδεφμκηαη απυ επίζεμε μεηάθναζή ημοξ ζηεκ ειιεκηθή γιχζζα.  

Οηα αιιμδαπά δεμυζηα έγγναθα θαη δηθαημιμγεηηθά εθανμυδεηαη ε Οοκζήθε ηεξ άγεξ ηεξ 

5εξ.10.1961, πμο θονχζεθε με ημ κ. 1497/1984 (Α΄188)18.Γηδηθά, ηα αιιμδαπά ηδηςηηθά έγγναθα 

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

ανμυδημ θαηά ηηξ δηαηάλεηξ ηεξ εζκηθήξ κμμμζεζίαξ είηε απυ πνυζςπμ θαηά κυμμ ανμυδημ ηεξ 

πχναξ ζηεκ μπμία έπεη ζοκηαπζεί ημ έγγναθμ. 19.  

Πα απμδεηθηηθά έγγναθα ζοκηάζζμκηαη ζηεκ ειιεκηθή γιχζζα ή ζοκμδεφμκηαη απυ επίζεμε 

μεηάθναζή ημοξ ζηεκ ειιεκηθή γιχζζα. Οηα αιιμδαπά δεμυζηα έγγναθα θαη δηθαημιμγεηηθά 

εθανμυδεηαη ε Οοκζήθε ηεξ άγεξ ηεξ 5.10.1961, πμο θονχζεθε με ημ κ. 1497/1984 (Α΄188). 

Γηδηθά, ηα αιιμδαπά ηδηςηηθά έγγναθα ζοκμδεφμκηαη απυ μεηάθναζή ημοξ ζηεκ ειιεκηθή γιχζζα 

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

πνυζςπμ θαηά κυμμ ανμυδημ ηεξ πχναξ ζηεκ μπμία έπεη ζοκηαπζεί ημ έγγναθμ.
20  

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

πενηεπόμεκμ μπμνμφκ κα οπμβάιιμκηαη ζε άιιε γιχζζα (π.π Αγγιηθή) θαη κα ζοκμδεφμκηαη απυ 

μεηάθναζε ζηεκ ειιεκηθή. 

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

ζα γίκμκηαη οπμπνεςηηθά ζηεκ ειιεκηθή γιχζζα21. 

2.1.5 Γγγοήζεηξ22 

Ε εγγοεηηθή επηζημιή ηεξ παναγνάθμο 4.1. εθδίδμκηαη απυ πηζηςηηθά «ή πνεμαημδμηηθά ηδνφμαηα 

ή αζθαιηζηηθέξ επηπεηνήζεηξ θαηά ηεκ έκκμηα ηςκ πενηπηχζεςκ β' θαη γ' ηεξ παν. 1 ημο άνζνμο 

14 ημο κ. 4364/ 2016 (Α'13)» πμο ιεηημονγμφκ κυμημα ζηα θνάηε - μέιε ηεξ Έκςζεξ ή ημο 

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

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

Π.Ο.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 

                                                           
17

 Άρκρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016 
18

 Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ 
μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ 
χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ 
Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 
53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 

19
 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ. 8 περ. α του άρκρου 43 του ν. 4605/2019. 

20
 Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ. 7, περίπτωςθ α, υποπερίπτωςθ αβ του άρκρου 

43 του ν. 4605/2019. 

21
 Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 

22
 Ρρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016  
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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 πνμζθμνχκ ημο δηαγςκηζμμφ23, ζ) ηεκ εμενμμεκία 

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

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

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

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

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

δηαπηζηχζεη ηεκ εγθονυηεηά ημοξ. 

2.2 Δηθαίςμα ομμεημπήξ - Κνηηήνηα Πμημηηθήξ Γπηιμγήξ 

2.2.1 Δηθαίςμα ζομμεημπήξ  

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

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

εγθαηεζηεμέκα ζε: 

α) θνάημξ-μέιμξ ηεξ Έκςζεξ, 

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

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

δεμυζηα ζφμβαζε θαιφπηεηαη απυ ηα Νανανηήμαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηξ γεκηθέξ ζεμεηχζεηξ ημο 

ζπεηηθμφ με ηεκ Έκςζε Ννμζανηήμαημξ I ηεξ ςξ άκς Οομθςκίαξ, θαζχξ θαη  

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

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

δεμμζίςκ ζομβάζεςκ.24 

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

δεκ απαηηείηαη κα πενηβιεζμφκ ζογθεθνημέκε κμμηθή μμνθή25 γηα ηεκ οπμβμιή πνμζθμνάξ. 

                                                           
23

   Άπθπο 72 παπ. 4 ηος Ν.4412/2016, όπυρ ηποποποιήθηκε από ηην παπ. 5 ηος άπθπος 107 ηος 

Ν.4497/2017 
 
24

 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 

25
 Ρρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
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 3. Οηηξ πενηπηχζεηξ οπμβμιήξ πνμζθμνάξ απυ έκςζε μηθμκμμηθχκ θμνέςκ, υια ηα μέιε ηεξ 

εοζφκμκηαη έκακηη ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ αιιειέγγοα θαη εηξ μιυθιενςκ.26   

2.2.2 Γγγύεζε ζομμεημπήξ27 

Δεκ απαηηείηαη εγγφεζε ζομμεημπήξ (άνζνμ 72 παν. 1α ημο Κ.4412/2016).  

2.2.3 Λόγμη απμθιεηζμμύ28  

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

μηθμκμμηθυξ θμνέαξ, εθυζμκ ζοκηνέπεη ζημ πνυζςπυ ημο (εάκ πνυθεηηαη γηα μεμμκςμέκμ θοζηθυ ή 

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

ή πενηζζυηενμη απυ ημοξ αθυιμοζμοξ ιυγμοξ: 

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

αθυιμοζμοξ ιυγμοξ29 :  

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 

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 

                                                           
26

 Ρρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
27 Ρρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρκρου 72 του ν.4412/2016

 
28

 Ρρβλ άρκρο 73 και 74 ν. 4412/2016 
29

 Ρρβλ παρ. 1 άρκρου 73  ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε από τισ παρ.6 και 7 του άρκρου 107 του Ν.4497/2017 και από 
τθν παρ. Α.1 του άρκρου 39 του Ν. 4488/2017.  



 

Σελίδα 13 

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). 

Ε οπμπνέςζε απμθιεηζμμφ μηθμκμμηθμφ θμνέα εθανμυδεηαη επίζεξ υηακ ημ πνυζςπμ εηξ βάνμξ 

ημο μπμίμο εθδυζεθε αμεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απυθαζε είκαη μέιμξ ημο δημηθεηηθμφ, 

δηεοζοκηηθμφ ή επμπηηθμφ μνγάκμο ημο εκ ιυγς μηθμκμμηθμφ θμνέα ή έπεη ελμοζία 

εθπνμζχπεζεξ, ιήρεξ απμθάζεςκ ή ειέγπμο ζε αοηυ. Ε οπμπνέςζε ημο πνμεγμφμεκμο εδαθίμο 

αθμνά: 

αα) ζηηξ πενηπηχζεηξ εηαηνεηχκ πενημνηζμέκεξ εοζφκεξ (Γ.Ν.Γ.), ηδηςηηθχκ θεθαιαημοπηθχκ 

εηαηνεηχκ (Ζ.Η.Γ.) θαη πνμζςπηθχκ εηαηνεηχκ (Μ.Γ. θαη Γ.Γ.), ημοξ δηαπεηνηζηέξ, 

ββ) ζηηξ πενηπηχζεηξ ακςκφμςκ εηαηνεηχκ (Α.Γ.), ημκ δηεοζφκμκηα ζφμβμοιμ, θαζχξ θαη υια ηα 

μέιε ημο Δημηθεηηθμφ Οομβμοιίμο, 

γγ) ζηηξ πενηπηχζεηξ ηςκ ζοκεηαηνηζμχκ ηα μέιε ημο Δημηθεηηθμφ Οομβμοιίμο. 

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

εδαθίςκ αθμνά ζημοξ κυμημμοξ εθπνμζχπμοξ ημοξ. 

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

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

εμενμμεκία ηεξ θαηαδίθεξ με αμεηάθιεηε απόθαζε.  

 

2.2.3.2. Οηηξ αθυιμοζεξ πενηπηχζεηξ : 

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

θόνςκ ή εηζθμνώκ θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ θαη αοηυ έπεη δηαπηζηςζεί απυ δηθαζηηθή ή δημηθεηηθή 

απυθαζε με ηειεζίδηθε θαη δεζμεοηηθή ηζπφ, ζφμθςκα με δηαηάλεηξ ηεξ πχναξ υπμο είκαη 

εγθαηεζηεμέκμξ  ή ηεκ εζκηθή κμμμζεζία ή/θαη   

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

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

αζθάιηζεξ. 

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

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

θαη ηεκ επηθμονηθή αζθάιηζε. 

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

θαηαβάιιμκηαξ ημοξ θυνμοξ ή ηηξ εηζθμνέξ θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ πμο μθείιεη, 

ζομπενηιαμβακμμέκςκ, θαηά πενίπηςζε, ηςκ δεδμοιεομέκςκ ηυθςκ ή ηςκ πνμζηίμςκ είηε 

οπαγυμεκμξ ζε δεζμεοηηθυ δηαθακμκηζμυ γηα ηεκ θαηαβμιή ημοξ30.  

ή/θαη 

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

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

                                                           
30

 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  
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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. 31 

 

2.2.3.3.32  

2.2.3.4.  

2.2.3.5..  

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

παναγνάθμοξ 2.2.3.1, 2.2.3.2γ.33 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 34. 

2.2.3.7. 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. 

Γάκ ε πενίμδμξ απμθιεηζμμφ δεκ έπεη θαζμνηζηεί με αμεηάθιεηε απυθαζε, μνίδεηαη υηη ζηηξ 

πενηπηχζεηξ ηεξ παναγνάθμο 2.2.3.1 ε πενίμδμξ αοηή ακένπεηαη ζε πέκηε (5) έηε απυ ηεκ 

εμενμμεκία ηεξ θαηαδίθεξ με αμεηάθιεηε απυθαζε απυ ηεκ εμενμμεκία ημο ζπεηηθμφ γεγμκυημξ35. 

2.2.3.8. 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. 

                                                           
31

       Ρρβ. άρκρο 73 παρ. 2 περίπτωςθ γ του ν. 4412/2016 , θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 39 του ν. 4488/2017. 
32

 Επιςθμαίνεται ότι θ πρόβλεψθ τθσ παρ. 3 για παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό των παρ. 1 και 2 αποτελεί 

δυνατότθτα τθσ A.A. (πρβλ. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016). Σε περίπτωςθ που δεν επικυμεί να προβλζψει τθ ςχετικι 
δυνατότθτα θ A.A. διαγράφεται θ παράγραφοσ  3 α ι/και β αντίςτοιχα. 

33
 Ππωσ προθγοφμενθ υποςθμείωςθ 

34
 Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016,  όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ.8 του άρκρου 107 του Ν.4497/2017. 

35
 Άρκρο 73 παρ.10 του Ν.4412/2016, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε από τθν παρ. 9 του άρκρου 107 του Ν.4497/2017 
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2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεξ επαγγειμαηηθήξ δναζηενηόηεηαξ36  

Οη μηθμκμμηθμί θμνείξ πμο ζομμεηέπμοκ ζηε δηαδηθαζία ζύκαρεξ ηεξ πανμύζαξ ζύμβαζεξ 

απαηηείηαη κα αζθμύκ εμπμνηθή ή βημμεπακηθή ή βημηεπκηθή δναζηενηόηεηα ζρμαθή με ηξ 

αμηικείμεμξ ηεξ πνμμήζεηαξ.  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 Τιηθμύ.  

2.2.5  

2.2.6 Σεπκηθή θαη επαγγειμαηηθή ηθακόηεηα37  

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

ζφμβαζεξ, μη μηθμκμμηθμί θμνείξ απαηηείηαη κα δηαζέημοκ θαη κα πνμζθμμίζμοκ όια ηα 

ακαθενόμεκα ζημ άνζνμ: 3 «ΑΝΑΛΤΣΙΚΓ ΣΓΥΝΙΚΓ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΓ», ηεξ Μειέηεξ 

ΔΠΓ17/2018 ηεξ Δ/κζεξ Πενηβάιιμκημξ θαη Αγνμηηθήξ Παναγςγήξ, επί πμηκή απμθιεηζμμύ 

πμο ακαθένεηαη ζημ παναπάκς άνζνμ. 

 

2.2.7 Πνόηοπα δηαζθάιηζεξ πμηόηεηαξ θαη πνόηοπα πενηβαιιμκηηθήξ δηαπείνηζεξ38  

Μ ακάδμπμξ ή μη μηθμκμμηθμί θμνείξ ζα πνέπεη κα ζομμμνθχκμκηαη ζηηξ ηζπφμοζεξ πνμδηαγναθέξ 

ηςκ πνμηφπςκ EURO 6, ζμνφβμο 73 εθπμμπέξ θαοζαενίςκ, υπςξ πενηγνάθμκηαη ζηεκ με ανηζμυ 

ΔΝΓ17/2018, Ιειέηε ηεξ Δηεφζοκζεξ Νενηβάιιμκημξ θαη Αγνμηηθήξ Ναναγςγήξ. 

                                                           
36

 Ρρβλ άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
37

 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.  
 Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο και να 
διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του 
άρκρου 2.2.9.2. 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 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.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικήσ επιλογήσ δημοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ 
καταλληλόλητασ: 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. 

38
 Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν κρίςθ και τθ διακριτικι 

ευχζρεια τθσ Α.Α. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 82 ν. 
4412/2016) 
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2.2.8 ηήνηλε ζηεκ ηθακόηεηα ηνίηςκ  

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

επαγγειμαηηθή ηθακυηεηα (ηεξ παναγνάθμο 2.2.6), κα ζηενίδμκηαη ζηηξ ηθακυηεηεξ άιιςκ θμνέςκ, 

αζπέηςξ ηεξ κμμηθήξ θφζεξ ηςκ δεζμχκ ημοξ με αοημφξ39. Οηεκ πενίπηςζε αοηή, απμδεηθκφμοκ 

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

ηςκ θμνέςκ ζηεκ ηθακυηεηα ηςκ μπμίςκ ζηενίδμκηαη.  

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

ηςκ ζομμεηεπυκηςκ ζηεκ έκςζε ή άιιςκ θμνέςκ 40. 

2.2.9 Κακόκεξ απόδεηλεξ πμημηηθήξ επηιμγήξ 

2.2.9.1 Πνμθαηανθηηθή απόδεηλε θαηά ηεκ οπμβμιή πνμζθμνώκ  

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

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

παναγνάθςκ 2.2.4, 2.2.6 ηεξ πανμφζεξ, πνμζθμμίδμοκ θαηά ηεκ οπμβμιή ηεξ πνμζθμνάξ ημοξ 

ςξ δηθαημιμγεηηθυ ζομμεημπήξ, ημ πνμβιεπυμεκμ απυ ημ άνζνμ 79 παν. 4 ημο κ. 4412/2016 

Ποπμπμηεμέκμ Έκηοπμ Ρπεφζοκεξ Δήιςζεξ (ΠΓΡΔ) (Β/3698/16-11-2016), ζφμθςκα με ημ 

επηζοκαπηυμεκμ ζηεκ πανμφζα Πανάνηεμα ΙΙ, ημ μπμίμ απμηειεί εκεμενςμέκε οπεφζοκε 

δήιςζε, με ηηξ ζοκέπεηεξ ημο κ. 1599/1986. 

Πμ ΠΓΡΔ41 θαηανηίδεηαη απυ ηηξ ακαζέημοζεξ ανπέξ βάζεη ημο ηοπμπμηεμέκμο εκηφπμο ημο 

Νανανηήμαημξ Α ηεξ Απυθαζεξ 158/2016 ηεξ ΓΑΑΔΕΟΡ θαη ζομπιενχκεηαη απυ ημοξ 

πνμζθένμκηεξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ ζφμθςκα με ηηξ μδεγίεξ ηεξ Ηαηεοζοκηήνηαξ Μδεγίαξ 

15/2016 (ΑΔΑ:  Ω0ΓΜΛΠΒ-ΑΗΕ). Πμ ΠΓΡΔ ζε επελενγάζημε μμνθή είκαη ακανηεμέκμ ζηεκ 

ηζημζειίδα ηεξ ΓΑΑΔΕΟΡ (www.eaadhsy.gr ) θαη (www.hsppa.gr ). 

Πμ ΠΓΡΔ μπμνεί κα οπμγνάθεηαη έςξ δέθα (10) εμένεξ πνηκ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία 

οπμβμιήξ ηςκ πνμζθμνχκ42 

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

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

ιήρεξ απμθάζεςκ ή ειέγπμο ζε αοηυ, οπμβάιιεηαη έκα Ποπμπμηεμέκμ Έκηοπμ Ρπεφζοκεξ 

Δήιςζεξ (ΠΓΡΔ), ημ μπμίμ οπμγνάθεηαη, ημ μπμίμ είκαη δοκαηυ κα θένεη μυκμ ηεκ οπμγναθή ημο 

θαηά πενίπηςζε εθπνμζχπμο ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα ςξ  πνμθαηανθηηθή απυδεηλε ηςκ ιυγςκ 

απμθιεηζμμφ ημο άνζνμο 2.2.3.1ηεξ πανμφζαξ γηα ημ ζφκμιμ ηςκ θοζηθχκ πνμζχπςκ πμο είκαη 

μέιε ημο δημηθεηηθμφ, δηεοζοκηηθμφ ή επμπηηθμφ μνγάκμο ημο ή έπμοκ ελμοζία εθπνμζχπεζεξ, 

ιήρεξ απμθάζεςκ ή ειέγπμο ζε αοηυκ.  

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

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

πνμζθμνάξ ή ημ ανμμδίςξ ελμοζημδμηεμέκμ θοζηθυ πνυζςπμ κα εθπνμζςπεί ημκ μηθμκμμηθυ 

θμνέα γηα δηαδηθαζίεξ ζφκαρεξ ζομβάζεςκ ή γηα ζογθεθνημέκε δηαδηθαζία ζφκαρεξ ζφμβαζεξ.43 

                                                           
39

 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   

40
 Ρρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρκρου 78  ν. 4412/2016.   

41
 Το ΤΕΥΔ 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  

42
  Ρρβ. άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52 Α’) 

43
 Ρρβλ. ομοίωσ ανωτζρω υποςθμειϊςεισ ωσ προσ τθν υπογραφι του ΕΕΕΣ. 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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Οηεκ πενίπηςζε οπμβμιήξ πνμζθμνάξ απυ έκςζε μηθμκμμηθχκ θμνέςκ, ημ Ποπμπμηεμέκμ 

Έκηοπμ Ρπεφζοκεξ Δήιςζεξ (ΠΓΡΔ), οπμβάιιεηαη πςνηζηά απυ θάζε μέιμξ ηεξ έκςζεξ. 

Γκόρεη ηεξ επηθείμεκεξ παύζεξ ιεηημονγίαξ ηεξ ειεθηνμκηθήξ  οπενεζίαξ ηεξ ΓΓ  γηα ημ 

Γονςπασθό Γκηαίμ Έγγναθμ ύμβαζεξ (ΓΓΓ) (EU ESPD reference implementation), ημ 

ΓΗΔΗ πνμζθένεη ηε κέα ειεθηνμκηθή οπενεζία Promitheus ESPDint πμο αθμνά ζηε ζύκηαλε 

θαη δηαπείνηζε ημο Γονςπασθμύ Γκηαίμο Γγγνάθμο ύμβαζεξ (ΓΓΓ - ESPD) θαζώξ θαη ημο 

Σοπμπμηεμέκμο Γκηύπμο Τπεύζοκεξ Δήιςζεξ (ΣΓΤΔ). Πενηζζόηενεξ ιεπημμένεηεξ, 

πιενμθμνίεξ θαη μδεγίεξ μπμνμύκ κα ακαδεηεζμύκ ζημ κέμ ζπεηηθό μεκμύ «Promitheus ESPDint 

– ειεθηνμκηθέξ οπενεζίεξ eΓΓΓ/eΣΓΤΔ» ηεξ πανμύζαξ  δηαδηθηοαθήξ πύιεξ. 

2.2.9.2 Απμδεηθηηθά μέζα44 45 

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

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

πνμζθμνάξ, θαηά ηεκ οπμβμιή ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ ηεξ πανμφζαξ παναγνάθμο θαη θαηά ηε 

ζφκαρε ηεξ ζφμβαζεξ ζηηξ πενηπηχζεηξ ημο άνζνμο 105 παν. 3 πεν. γ ημο κ. 4412/201646. 

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

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

μπμίςκ ζηενίδεηαη οπμπνεμφκηαη ζηεκ οπμβμιή ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ πμο απμδεηθκφμοκ υηη δεκ 

ζοκηνέπμοκ μη ιυγμη απμθιεηζμμφ ηεξ παναγνάθμο 2.2.3 ηεξ πανμφζαξ θαη υηη πιενμφκ ηα 

ζπεηηθά θνηηήνηα επηιμγήξ θαηά πενίπηςζε (πανάγναθμξ 2.2.6)47. 

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

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

ζοκηνέπμοκ ιυγμη απμθιεηζμμφ ηςκ παναγνάθςκ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.448. 

Μη μηθμκμμηθμί θμνείξ δεκ οπμπνεμφκηαη κα οπμβάιιμοκ δηθαημιμγεηηθά ή άιια απμδεηθηηθά 

ζημηπεία, ακ θαη ζημ μέηνμ πμο ε ακαζέημοζα ανπή έπεη ηε δοκαηυηεηα κα ιαμβάκεη ηα 

πηζημπμηεηηθά ή ηηξ ζοκαθείξ πιενμθμνίεξ απεοζείαξ μέζς πνυζβαζεξ ζε εζκηθή βάζε 

δεδμμέκςκ ζε μπμημδήπμηε θνάημξ - μέιμξ ηεξ Έκςζεξ, ε μπμία δηαηίζεηαη δςνεάκ, υπςξ εζκηθυ 

μεηνχμ ζομβάζεςκ, εηθμκηθυ θάθειμ επηπείνεζεξ, ειεθηνμκηθυ ζφζηεμα απμζήθεοζεξ εγγνάθςκ 

ή ζφζηεμα πνμεπηιμγήξ. Ε δήιςζε γηα ηεκ πνυζβαζε ζε εζκηθή βάζε δεδμμέκςκ εμπενηέπεηαη 

ζημ Ποπμπμηεμέκμ Έκηοπμ Ρπεφζοκεξ Δήιςζεξ (ΠΓΡΔ) ημο άνζνμο 79 παν. 4 κ. 4412/2016  

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

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

ηζπφμοκ49. 

Γπηζεμαίκεηαη όηη γίκμκηαη απμδεθηέξ: 

                                                           
44

 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 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα 
χρθματοοικονομικισ επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ 
παροφςασ   

45
        Για τον χρόνο ζκδοςθσ και ιςχφοσ των αποδεικτικϊν μζςων, πρβλ και το με αρ πρωτ 2210/19-04-2019 (ΑΔΑ : 66ΓΡΟΞΤΒ-

Η9Κ) ζγγραφο τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ. 
46

 Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
47

 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
48

 Θ αναφορά ςτθν παρ. 2.2.3.4 προβλζπεται εφόςον θ A.A. ορίςει ςτθ Διακιρυξθ ζναν, περιςςότερουσ ι όλουσ τουσ λόγουσ 
αποκλειςμοφ τθσ εν λόγω παραγράφου. Συμπλθρϊνεται αναλόγωσ  (πρβλ παρ. 1 άρκρο 78 ν. 4412/2016 

49
 Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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 μη έκμνθεξ βεβαηώζεηξ πμο ακαθένμκηαη ζηεκ πανμύζα Δηαθήνολε, εθόζμκ έπμοκ 

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

 μη οπεύζοκεξ δειώζεηξ, εθόζμκ έπμοκ ζοκηαπζεί μεηά ηεκ θμηκμπμίεζε ηεξ 

πνόζθιεζεξ γηα ηεκ οπμβμιή ηςκ δηθαημιμγεηηθώκ50. εμεηώκεηαη όηη δεκ απαηηείηαη 

ζεώνεζε ημο γκεζίμο ηεξ οπμγναθήξ ημοξ. 

 

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

πνμζθένμκηεξ μηθμκμμηθμί θμνείξ πνμζθμμίδμοκ ακηίζημηπα ηα παναθάης δηθαημιμγεηηθά51: 

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, πμο κα έπεη εθδμζεί 

έςξ ηνεηξ (3) μήκεξ πνηκ απυ ηεκ οπμβμιή ημο52. Ε οπμπνέςζε πνμζθυμηζεξ ημο ςξ άκς 

απμζπάζμαημξ αθμνά θαη ζηα μέιε ημο δημηθεηηθμφ, δηεοζοκηηθμφ ή επμπηηθμφ μνγάκμο ημο εκ 

ιυγς μηθμκμμηθμφ θμνέα ή ζηα πνυζςπα πμο έπμοκ ελμοζία εθπνμζχπεζεξ, ιήρεξ απμθάζεςκ ή 

ειέγπμο ζε αοηυ θαηά ηα εηδηθυηενα ακαθενυμεκα ζηεκ ςξ άκς πανάγναθμ, 

β) γηα ηηξ παναγνάθμοξ 2.2.3.2 πηζημπμηεηηθυ πμο εθδίδεηαη απυ ηεκ ανμυδηα ανπή ημο μηθείμο 

θνάημοξ - μέιμοξ ή πχναξ πμο κα είκαη εκ ηζπφ θαηά ημ πνυκμ οπμβμιήξ ημο, άιιςξ, ζηεκ 

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

πνηκ απυ ηεκ οπμβμιή ημο53  

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

οπμβάιιεηαη οπεφζοκε δήιςζε ημο πνμζθένμκημξ υηη δεκ έπεη εθδμζεί δηθαζηηθή ή δημηθεηηθή 

                                                           
50

  Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ 
του ν. 4605/2019. 

51
 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.   
52

  Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι  προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ του ν. 
4605/2019. 

53
  Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 περ. α υποπερίπτωςθ αδ’ του ν. 

4605/2019. 
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απυθαζε με ηειεζίδηθε θαη δεζμεοηηθή ηζπφ γηα ηεκ αζέηεζε ηςκ οπμπνεχζεχκ ημο υζμκ αθμνά 

ζηεκ θαηαβμιή θυνςκ ή εηζθμνχκ θμηκςκηθήξ αζθάιηζεξ. 

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

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

έςξ ηνεηξ (3) μήκεξ πνηκ απυ ηεκ οπμβμιή ημο54 απυ ημ μπμίμ κα 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.  Ιέπνη κα 

θαηαζηεί εθηθηή ε έθδμζε ημο ακςηένς πηζημπμηεηηθμφ, αοηυ ακηηθαζίζηαηαη απυ οπεύζοκε 

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

έθδμζε ημο πηζημπμηεηηθμφ55 

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

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

ζηηξ παναγνάθμοξ 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεν. α’ θαη β’, ηα έγγναθα ή ηα πηζημπμηεηηθά μπμνεί κα 

ακηηθαζίζηακηαη 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 πεν. α’ θαη β’. Μη επίζεμεξ δειχζεηξ θαζίζηακηαη δηαζέζημεξ μέζς ημο επηγναμμηθμφ 

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

 

B. 2. Γηα ηεκ απυδεηλε ηεξ απαίηεζεξ ημο άνζνμο 2.2.4. (απυδεηλε θαηαιιειυιεηαξ 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.56 

                                                           
54 Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ 

του ν. 4605/2019. 
55

  Ρρβ. άρκρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 46 περ. α’ του ν. 4605/2019.  
56

 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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Μη  εγθαηεζηεμέκμη ζηεκ Γιιάδα μηθμκμμηθμί θμνείξ πνμζθμμίδμοκ βεβαίςζε εγγναθήξ ζημ 

Βημηεπκηθυ ή Γμπμνηθυ ή Βημμεπακηθυ Γπημειεηήνημ ή ζημ Ιεηνχμ Ηαηαζθεοαζηχκ Αμοκηηθμφ 

Ριηθμφ  

Γηα ηεκ απυδεηλε άζθεζεξ γεςνγηθμφ ή θηεκμηνμθηθμφ επαγγέιμαημξ, μη ακαζέημοζεξ ανπέξ 

απαηημφκ ζπεηηθή βεβαίςζε άζθεζεξ επαγγέιμαημξ, απυ ανμυδηα δημηθεηηθή ανπή ή ανπή 

Μνγακηζμμφ Πμπηθήξ Αοημδημίθεζεξ. 

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

2.2.4 (απόδεηλε θαηαιιειόηεηαξ γηα ηεκ άζθεζε επαγγειμαηηθήξ δναζηενηόηεηαξ) γίκμκηαη 

απμδεθηά, εθόζμκ έπμοκ εθδμζεί έςξ ηνηάκηα (30) ενγάζημεξ εμένεξ πνηκ από ηεκ οπμβμιή 

ημοξ,57 εθηόξ ακ, ζύμθςκα με ηηξ εηδηθόηενεξ δηαηάλεηξ αοηώκ, θένμοκ ζογθεθνημέκμ πνόκμ 

ηζπύμξ. 

Β.3.  

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

πνμζθμμίδμοκ υια ηα ακαθενυμεκα έγγναθα, βεβαηχζεηξ, οπεφζοκεξ δειχζεηξ, θαηαιυγμοξ,  θιπ 

πμο ακαθένμκηαη ζημ άνζνμ 3 «ΑΚΑΘΡΠΖΗΓΟ ΠΓΚΖΗΓΟ ΝΞΜΔΖΑΓΞΑΦΓΟ», ηεξ 

ΔΝΓ17/2018 Ιειέηεξ ηεξ Δ/κζεξ Νενηβάιιμκημξ θαη Αγνμηηθήξ Ναναγςγήξ, επί πμηκή 

απμθιεηζμμφ, ζηα ζεμεία πμο ακαθένεηαη ζημ παναπάκς άνζνμ. 

 

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

πενηβαιιμκηηθήξ δηαπείνηζεξ μη μηθμκμμηθμί θμνείξ θαιμφκηαη κα επηζοκάρμοκ ζηεκ ηεπκηθή 

πνμζθμνά, ηεκ έγθνηζε ηφπμο ημο πνμζθενυμεκμο μπήμαημξ, ζφμθςκα με ηεκ μπμία κα πνμθφπηεη 

ε ζομμυνθςζε με ηηξ ηζπφμοζεξ δηαηάλεηξ υπςξ πενηγνάθμκηαη ζηε πανάγναθμ 2.2.7 ηεξ 

πανμφζαξ Δηαθήνολεξ θαη ζηεκ με ανηζμυ ΔΝΓ17/2018, Ιειέηε ηεξ Δηεφζοκζεξ Νενηβάιιμκημξ 

θαη Αγνμηηθήξ Ναναγςγήξ. 

 

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

είκαη κμμηθυ πνυζςπμ θαη οπμπνεμφηαη, θαηά ηεκ θείμεκε κμμμζεζία, κα δειχκεη ηεκ 

εθπνμζχπεζε θαη ηηξ μεηαβμιέξ ηεξ ζε ανμυδηα ανπή (ππ ΓΓΙΕ) πνμζθμμίδεη ζπεηηθυ 

πηζημπμηεηηθυ ηζπφμοζαξ εθπνμζχπεζεξ, ημ μπμίμ πνέπεη κα έπεη εθδμζεί έςξ ηνηάκηα (30) 

ενγάζημεξ εμένεξ πνηκ απυ ηεκ οπμβμιή ημο 58.  Οηηξ ιμηπέξ πενηπηχζεηξ ηα θαηά πενίπηςζε 

κμμημμπμηεηηθά έγγναθα κυμημεξ εθπνμζχπεζεξ (υπςξ θαηαζηαηηθά, ακηίζημηπα ΦΓΗ, ζογθνυηεζε 

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

ζοκμδεουμεκα απυ οπεφζοκε δήιςζε ημο κυμημμο εθπνμζχπμο υηη ελαθμιμοζμφκ κα ηζπφμοκ 

θαηά ηεκ οπμβμιή ημοξ. 

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

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

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

πενηπηχζεηξ ηα θαηά πενίπηςζε κμμημμπμηεηηθά έγγναθα κυμημεξ ζφζηαζεξ θαη μεηαβμιχκ (υπςξ 

θαηαζηαηηθά, πηζημπμηεηηθά μεηαβμιχκ, ακηίζημηπα ΦΓΗ, θιπ., ακάιμγα με ηε κμμηθή μμνθή ημο 

                                                           
57

  Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7 α ςθμείο αδ’ του ν. 
4605/2019. 

58
  Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ 

αδ’ του ν. 4605/2019.  
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μηθμκμμηθμφ θμνέα), ζοκμδεουμεκα απυ οπεφζοκε δήιςζε ημο κυμημμο εθπνμζχπμο υηη 

ελαθμιμοζμφκ κα ηζπφμοκ θαηά ηεκ οπμβμιή ημοξ. 

Μη αιιμδαπμί μηθμκμμηθμί θμνείξ πνμζθμμίδμοκ ηα πνμβιεπυμεκα, θαηά ηε κμμμζεζία ηεξ πχναξ 

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

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

μεηαβμιέξ θαη εθπνμζχπεζε ημο μηθμκμμηθμφ θμνέα. 

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

θμηκμπμίεζε ηεξ πνυζθιεζεξ γηα ηεκ οπμβμιή ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ. 

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

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

εηαηνία θαηά ηεκ εμενμμεκία δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ (κυμημμξ εθπνυζςπμξ, δηθαίςμα 

οπμγναθήξ θιπ.), ηοπυκ ηνίημη, ζημοξ μπμίμοξ έπεη πμνεγεζεί ελμοζία εθπνμζχπεζεξ, θαζχξ θαη 

ε ζεηεία ημο/ηςκ ή/θαη ηςκ μειχκ ημο μνγάκμο δημίθεζεξ/ κυμημμο εθπνμζχπμο. 

Β.7. Μη μηθμκμμηθμί θμνείξ πμο είκαη εγγεγναμμέκμη ζε επίζεμμοξ θαηαιυγμοξ59 πμο 

πνμβιέπμκηαη απυ ηηξ εθάζημηε ηζπφμοζεξ εζκηθέξ δηαηάλεηξ ή δηαζέημοκ πηζημπμίεζε απυ 

μνγακηζμμφξ πηζημπμίεζεξ πμο ζομμμνθχκμκηαη με ηα εονςπασθά πνυηοπα πηζημπμίεζεξ, θαηά 

ηεκ έκκμηα ημο Νανανηήμαημξ VII ημο Ννμζανηήμαημξ Α΄ ημο κ. 4412/2016, μπμνμφκ κα 

πνμζθμμίδμοκ ζηηξ ακαζέημοζεξ ανπέξ πηζημπμηεηηθυ εγγναθήξ εθδηδυμεκμ απυ ηεκ ανμυδηα ανπή 

ή ημ πηζημπμηεηηθυ πμο εθδίδεηαη απυ ημκ ανμυδημ μνγακηζμυ πηζημπμίεζεξ.  

Οηα πηζημπμηεηηθά αοηά ακαθένμκηαη ηα δηθαημιμγεηηθά βάζεη ηςκ μπμίςκ έγηκε ε εγγναθή ηςκ 

εκ ιυγς μηθμκμμηθχκ θμνέςκ ζημκ επίζεμμ θαηάιμγμ ή ε πηζημπμίεζε θαη ε θαηάηαλε ζημκ εκ 

ιυγς θαηάιμγμ.  

Ε πηζημπμημφμεκε εγγναθή ζημοξ επίζεμμοξ θαηαιυγμοξ απυ ημοξ ανμυδημοξ μνγακηζμμφξ ή ημ 

πηζημπμηεηηθυ, πμο εθδίδεηαη απυ ημκ μνγακηζμυ πηζημπμίεζεξ, ζοκηζηά ηεθμήνημ θαηαιιειυηεηαξ 

υζμκ αθμνά ηηξ απαηηήζεηξ πμημηηθήξ επηιμγήξ, ηηξ μπμίεξ θαιφπηεη μ επίζεμμξ θαηάιμγμξ ή ημ 

πηζημπμηεηηθυ.  

Μη μηθμκμμηθμί θμνείξ πμο είκαη εγγεγναμμέκμη ζε επίζεμμοξ θαηαιυγμοξ απαιιάζζμκηαη απυ ηεκ 

οπμπνέςζε οπμβμιήξ ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ πμο ακαθένμκηαη ζημ πηζημπμηεηηθυ εγγναθήξ ημοξ.  

Β.8. Μη εκχζεηξ μηθμκμμηθχκ θμνέςκ πμο οπμβάιιμοκ θμηκή πνμζθμνά, οπμβάιιμοκ ηα 

παναπάκς, θαηά πενίπηςζε δηθαημιμγεηηθά, γηα θάζε μηθμκμμηθυ θμνέα πμο ζομμεηέπεη ζηεκ 

έκςζε, ζφμθςκα με ηα εηδηθυηενα πνμβιεπυμεκα ζημ άνζνμ 19 παν. 2 ημο κ. 4412/2016. 

Β.9. Οηεκ πενίπηςζε πμο μηθμκμμηθυξ θμνέαξ επηζομεί κα ζηενηπζεί ζηηξ ηθακυηεηεξ άιιςκ 

θμνέςκ, ζφμθςκα με ηεκ πανάγναθμ 2.2.8 γηα ηεκ απυδεηλε υηη ζα έπεη ζηε δηάζεζή ημο ημοξ 

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

ζθμπυ αοηυ.60 

                                                           
59

 Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
60

 Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ 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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2.3 Κνηηήνηα Ακάζεζεξ   

2.3.1 Κνηηήνημ ακάζεζεξ61  

Ηνηηήνημ ακάζεζεξ62 ηεξ Οφμβαζεξ63 είκαη ε πιέμκ ζομθένμοζα απυ μηθμκμμηθή άπμρε πνμζθμνά 

βάζεη ηημήξ64.  

2.4 Καηάνηηζε - Πενηεπόμεκμ Πνμζθμνώκ 

2.4.1 Γεκηθμί όνμη οπμβμιήξ πνμζθμνώκ 

Μη πνμζθμνέξ οπμβάιιμκηαη με βάζε ηηξ απαηηήζεηξ πμο μνίδμκηαη ζημ Πανάνηεμα Ι ηεξ 

Δηαθήνολεξ, γηα ημ ζφκμιμ ηεξ πνμθενοπζείζαξ πμζυηεηαξ ηεξ πνμμήζεηαξ.  

Δεκ επηηνέπμκηαη εκαιιαθηηθέξ πνμζθμνέξ.  

Ε έκςζε μηθμκμμηθχκ θμνέςκ οπμβάιιεη θμηκή πνμζθμνά, ε μπμία οπμγνάθεηαη οπμπνεςηηθά 

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 αοηήξ65. 

2.4.2 Υνόκμξ θαη Σνόπμξ οπμβμιήξ πνμζθμνώκ  

νυκμξ θαη ηνυπμξ οπμβμιήξ Ννμζθμνχκ  

2.4.2.1. Μη θάθειμη ηςκ πνμζθμνχκ οπμβάιιμκηαη μέζα ζηεκ πνμζεζμία ημο άνζνμο 1.5 είηε 

(α) με θαηάζεζή ημοξ ζηεκ Γπηηνμπή Δηαγςκηζμμφ είηε (β) με ζοζηεμέκε επηζημιή πνμξ ηεκ 

ακαζέημοζα ανπή είηε (γ) με θαηάζεζή ημοξ ζημ πνςηυθμιιμ ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ : 

Δεμανπείμ Υενζμκήζμο, ΠΡΩΗΝ ΑΜΓΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΗ ΓΟΤΡΝΩΝ, ΓΟΤΡΝΓ 

ΗΡΑΚΛΓΙΟΤ ΚΡΗΣΗ ΣΚ 70014. Οε πενίπηςζε ηαποδνμμηθήξ απμζημιήξ ή θαηάζεζεξ 

ζημ πνςηυθμιιμ, μη θάθειμη πνμζθμνάξ γίκμκηαη δεθημί εθυζμκ έπμοκ πνςημθμιιεζεί ζημ 

πνςηυθμιιμ ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ πμο δηελάγεη ημκ δηαγςκηζμυ, ημ ανγυηενμ μέπνη ηεκ 

εμενμμεκία θαη χνα ημο δηαγςκηζμμφ, υπςξ μνίδμκηαη ζημ άνζνμ 1.5 ηεξ πανμφζαξ. Ε 

ακαζέημοζα ανπή δεκ θένεη εοζφκε γηα ηοπυκ ειιείρεηξ ημο πενηεπμμέκμο ηςκ πνμζθμνχκ 

πμο απμζηέιιμκηαη ηαποδνμμηθά μφηε γηα θαζοζηενήζεηξ ζηεκ άθηλή ημοξ. Δεκ ζα 

παναιεθζμφκ θάθειμη ή άιια έγγναθα απυ μπμημδήπμηε ηαποδνμμηθυ θαηάζηεμα, αθυμα θη ακ 

ε ακαζέημοζα ανπή εηδμπμηεζεί εγθαίνςξ. 

2.4.2.2. Μη πνμζθμνέξ οπμβάιιμκηαη μέζα ζε ζθναγηζμέκμ θάθειμ (θονίςξ θάθειμξ), ζημκ μπμίμ 

πνέπεη κα ακαγνάθμκηαη εοθνηκχξ ηα αθυιμοζα: 
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 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) 

62
 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.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

63 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). 

64
 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 

65
 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
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2.4.2.3. Μ θονίςξ θάθειμξ ηεξ πνμζθμνάξ ζοκμδεφεηαη απυ αίηεζε οπμβμιήξ πνμζθμνάξ  ζημ 

δηαγςκηζμυ, ε μπμία ακαγνάθεη ημ δηαγςκηζμυ ημκ μπμίμ αθμνά, ηα ζημηπεία ηαοηυηεηαξ ημο 

πνμζθένμκημξ (μεμμκςμέκμο ή  έκςζεξ), δειαδή επςκομία (ή μκμμαηεπχκομμ θοζηθμφ 

πνμζχπμο), απαναίηεηα ζημηπεία επηθμηκςκίαξ (ηαποδνμμηθή δηεφζοκζε, ανηζμυ ηειεθχκμο, fax, 

e-mail).  

Ιε ηεκ πνμζθμνά οπμβάιιμκηαη ηα αθυιμοζα: 

α) λεπςνηζηυξ ζθναγηζμέκμξ θάθειμξ, με ηεκ έκδεηλε «Δηθαημιμγεηηθά Οομμεημπήξ» θαηά ηα 

μνηδυμεκα ζημ άνζνμ 2.4.3  

β) λεπςνηζηυξ ζθναγηζμέκμξ θάθειμξ, με ηεκ έκδεηλε «Πεπκηθή Ννμζθμνά», μ μπμίμξ πενηέπεη 

ηα ηεπκηθά ζημηπεία ηεξ πνμζθμνάξ, θαηά ηα μνηδυμεκα ζημ άνζνμ 2.4.4. Ακ ηα ηεπκηθά ζημηπεία 

ηεξ πνμζθμνάξ δεκ είκαη δοκαηυκ, ιυγς μεγάιμο υγθμο, κα ημπμζεηεζμφκ ζημκ θονίςξ θάθειμ, 

ηυηε αοηά ζοζθεοάδμκηαη πςνηζηά θαη αθμιμοζμφκ ημκ θονίςξ θάθειμ με ηηξ ίδηεξ εκδείλεηξ θαη 

γ) λεπςνηζηυξ ζθναγηζμέκμξ θάθειμξ (θιεηζμέκμξ με ηνυπμ πμο δε μπμνεί κα ακμηπζεί πςνίξ κα 

θαηαζηεί ημφημ ακηηιεπηυ επί πμηκή απμθιεηζμμφ), με ηεκ έκδεηλε «Μηθμκμμηθή Ννμζθμνά», μ 

μπμίμξ πενηέπεη ηα μηθμκμμηθά ζημηπεία ηεξ πνμζθμνάξ, θαηά ηα μνηδυμεκα ζημ άνζνμ 2.4.5 ηεξ 

πανμφζαξ . 

Μη ηνεηξ ςξ άκς λεπςνηζημί ζθναγηζμέκμη θάθειμη θένμοκ επίζεξ ηηξ εκδείλεηξ ημο θονίςξ 

θαθέιμο ημο άνζνμο 2.4.2.2.. 

2.4.2.4.  Ννμζθμνέξ πμο πενηένπμκηαη ζηεκ ακαζέημοζα ανπή με μπμημδήπμηε ηνυπμ πνηκ απυ 

ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία οπμβμιήξ ημο άνζνμο 1.5 ηεξ πανμφζαξ, δεκ απμζθναγίδμκηαη, αιιά 

παναδίδμκηαη ζηεκ Γπηηνμπή Δηαγςκηζμμφ θαηά ηα μνηδυμεκα ζημ άνζνμ 3.1.1 ηεξ πανμφζαξ. 

2.4.2.5.  Γηα ηοπυκ πνμζθμνέξ πμο οπμβάιιμκηαη εθπνυζεζμα, ε Γπηηνμπή Δηαγςκηζμμφ 

ζεμεηχκεη ζημ πναθηηθυ ηεξ ηεκ εθπνυζεζμε οπμβμιή (εμενμμεκία θαη αθνηβή χνα πμο πενηήιζε 

ε πνμζθμνά ζηεκ θαημπή ηεξ ή πμο πανειήθζε ε ζοζηεμέκε επηζημιή απυ ηεκ ακαζέημοζα ανπή 

ή πμο θαηαηέζεθε ζημ πνςηυθμιιμ ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ) θαη ηηξ απμννίπηεη ςξ με θακμκηθέξ.. 

2.4.2.6. Μη πνμζθμνέξ οπμγνάθμκηαη θαη μμκμγνάθμκηαη ακά θφιιμ απυ ημκ μηθμκμμηθυ θμνέα ή, 

ζε πενίπηςζε κμμηθχκ πνμζχπςκ, απυ ημ κυμημμ εθπνυζςπμ αοηχκ. 

2.4.2.7. Ε έκςζε μηθμκμμηθχκ θμνέςκ οπμβάιιεη θμηκή πνμζθμνά, ε μπμία οπμγνάθεηαη 

οπμπνεςηηθά, είηε απυ υιμοξ ημοξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ πμο απμηειμφκ ηεκ έκςζε, είηε απυ 

εθπνυζςπυ ημοξ κμμίμςξ ελμοζημδμηεμέκμ. Οηεκ πνμζθμνά απαναηηήηςξ πνέπεη κα 

Πνμξ ημκ Πνόεδνμ ηεξ Γπηηνμπήξ Δηαγςκηζμμύ 

Πνμζθμνά 

ημο ……………………………………………………..………. 

γηα ηεκ πνμμήζεηα: «Πνμμήζεηα ηεηναθίκεηςκ εμηθμνηεγώκ» 

με ακαζέημοζα ανπή Δήμμ Υενζμκήζμο 

θαη εμενμμεκία ιήλεξ πνμζεζμίαξ οπμβμιήξ πνμζθμνώκ……... 
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πνμζδημνίδεηαη ε έθηαζε θαη ημ είδμξ ηεξ ζομμεημπήξ ημο (ζομπενηιαμβακμμέκεξ ηεξ θαηακμμήξ 

αμμηβήξ μεηαλφ ημοξ) θάζε μέιμοξ ηεξ έκςζεξ, θαζχξ θαη μ εθπνυζςπμξ/ζοκημκηζηήξ αοηήξ. 

2.4.3 Πενηεπόμεκα Φαθέιμο «Δηθαημιμγεηηθά ομμεημπήξ»  

Πα ζημηπεία θαη δηθαημιμγεηηθά γηα ηεκ ζομμεημπή ηςκ πνμζθενυκηςκ ζηε δηαγςκηζηηθή 

δηαδηθαζία πενηιαμβάκμοκ66: 

α) Tμ ηοπμπμηεμέκμ έκηοπμ οπεφζοκεξ δήιςζεξ (Π.Γ.Ρ.Δ.), υπςξ πνμβιέπεηαη ζηεκ παν. 4 ημο 

άνζνμο 79 ημο κ. 4412/201667, ζφμθςκα με ηεκ πανάγναθμ 2.2.9.1. ηεξ πανμφζαξ δηαθήνολεξ. 

Μη πνμζθένμκηεξ ζομπιενχκμοκ ημ  ζπεηηθυ πνυηοπμ ΠΓΡΔ ημ μπμίμ απμηειεί ακαπυζπαζημ 

ημήμα ηεξ δηαθήνολεξ (Πανάνηεμα ΙΙ), 

Μη εκχζεηξ μηθμκμμηθχκ θμνέςκ πμο οπμβάιιμοκ θμηκή πνμζθμνά, οπμβάιιμοκ ημ ΠΓΡΔ γηα 

θάζε μηθμκμμηθυ θμνέα πμο ζομμεηέπεη ζηεκ έκςζε. 

2.4.4 Φάθειμξ «Σεπκηθή Πνμζθμνά» 

H ηεπκηθή πνμζθμνά ζα πνέπεη κα θαιφπηεη υιεξ ηηξ απαηηήζεηξ θαη ηηξ πνμδηαγναθέξ πμο έπμοκ 

ηεζεί απυ ηεκ ακαζέημοζα ανπή με ημ θεθάιαημ “Απαηηήζεηξ-Πεπκηθέξ Ννμδηαγναθέξ” ημο 

Νανανηήμαημξ Ζ ηεξ Δηαθήνολεξ, πενηγνάθμκηαξ αθνηβχξ πχξ μη ζογθεθνημέκεξ απαηηήζεηξ θαη 

πνμδηαγναθέξ πιενμφκηαη. Νενηιαμβάκεη ηδίςξ ηα έγγναθα θαη δηθαημιμγεηηθά, βάζεη ηςκ μπμίςκ 

ζα αλημιμγεζεί ε θαηαιιειυιεηα ηςκ πνμζθενυμεκςκ εηδχκ, με βάζε ημ θνηηήνημ ακάζεζεξ, 

ζφμθςκα με ηα ακαιοηηθχξ ακαθενυμεκα ζημ ςξ άκς Νανάνηεμα68 69.  

Μη μηθμκμμηθμί θμνείξ ακαθένμοκ ημ ημήμα ηεξ ζφμβαζεξ πμο πνμηίζεκηαη κα ακαζέζμοκ οπυ 

μμνθή οπενγμιαβίαξ ζε ηνίημοξ, θαζχξ θαη ημοξ οπενγμιάβμοξ πμο πνμηείκμοκ70. 

2.4.5 Πενηεπόμεκα Φαθέιμο «Οηθμκμμηθή Πνμζθμνά» / Σνόπμξ ζύκηαλεξ θαη οπμβμιήξ 

μηθμκμμηθώκ πνμζθμνώκ 

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

υπςξ μνίδεηαη ζημ Πανάνηεμα ΙΙΙ ηεξ δηαθήνολεξ. 

Ε ηημή ημο πνμξ πνμμήζεηα οιηθμφ δίκεηαη  ζε εονώ ακά μμκάδα. 71 

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 ζφμβαζεξ72. 

Μη οπέν ηνίηςκ θναηήζεηξ οπυθεηκηαη ζημ εθάζημηε ηζπφμκ ακαιμγηθυ ηέιμξ πανημζήμμο ….% θαη 

ζηεκ επ’ αοημφ εηζθμνά οπέν ΜΓΑ ….%. 

                                                           
66

 Βλ. άρκρο 93 περ. β του ν. 4412/2016 
67

 Δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ιςχφει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κατά τα 
αναφερόμενα ςτθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ) www.eaadhsy.gr  

68
 Ρρβλ άρκρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

69
 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςφερομζνων ειδϊν   

βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν 
προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του προσ προμικεια αγακοφ, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και 
τυχόν υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ. 

70
 Βλ. άρκρο 58 του ν. 4412/2016 

71
 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. 
72

 Βλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/
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Μη πνμζθενυμεκεξ ηημέξ είκαη ζηαζενέξ θαζ’ υιε ηε δηάνθεηα ηεξ ζφμβαζεξ θαη δεκ 

ακαπνμζανμυδμκηαη.  

Ωξ απανάδεθηεξ ζα απμννίπημκηαη πνμζθμνέξ ζηηξ μπμίεξ: α) δεκ δίκεηαη ηημή ζε ΓΡΞΩ ή πμο 

θαζμνίδεηαη  ζπέζε ΓΡΞΩ πνμξ λέκμ κυμηζμα, β) δεκ πνμθφπηεη με ζαθήκεηα ε πνμζθενυμεκε 

ηημή, με ηεκ επηθφιαλε ηεξ παν. 4 ημο άνζνμο 102 ημο κ. 4412/2016 θαη γ) ε ηημή οπενβαίκεη ημκ 

πνμτπμιμγηζμυ ηεξ ζφμβαζεξ πμο θαζμνίδεηαη θαη ηεθμενηχκεηαη απυ ηεκ ακαζέημοζα ανπή73 ζημ 

Νανανηήμαημξ Ζ ηεξ πανμφζαξ δηαθήνολεξ.  

Οηεκ μηθμκμμηθή πνμζθμνά ζα πνέπεη κα επηιέγεηαη με ζαθήκεηα έκαξ απυ ημοξ ηνυπμοξ 

πιενςμήξ πμο πενηγνάθμκηαη ζηεκ παν. (5.1) ηεξ πανμφζαξ δηαθήνολεξ.  

2.4.6 Υνόκμξ ηζπύμξ ηςκ πνμζθμνώκ74   

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

(06) μήκεξ απυ ηεκ επυμεκε ηεξ δηεκένγεηαξ ημο δηαγςκηζμμφ.  

Ννμζθμνά ε μπμία μνίδεη πνυκμ ηζπφμξ μηθνυηενμ απυ ημκ ακςηένς πνμβιεπυμεκμ 

απμννίπηεηαη. 

Ε ηζπφξ ηεξ πνμζθμνάξ μπμνεί κα παναηείκεηαη εγγνάθςξ, εθυζμκ ημφημ δεηεζεί απυ ηεκ 

ακαζέημοζα ανπή, πνηκ απυ ηε ιήλε ηεξ, με ακηίζημηπε πανάηαζε ηεξ εγγοεηηθήξ επηζημιήξ 

ζομμεημπήξ ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζημ άνζνμ 72 παν. 1 α ημο κ. 4412/2016 θαη ηεκ 

πανάγναθμ 2.2.2. ηεξ πανμφζαξ, θαη' ακχηαημ υνημ γηα πνμκηθυ δηάζηεμα ίζμ με ηεκ 

πνμβιεπυμεκε ςξ άκς ανπηθή δηάνθεηα. 

Ιεηά ηε ιήλε θαη ημο παναπάκς ακχηαημο μνίμο πνυκμο πανάηαζεξ ηζπφμξ ηεξ πνμζθμνάξ, ηα 

απμηειέζμαηα ηεξ δηαδηθαζίαξ ακάζεζεξ μαηαηχκμκηαη, εθηυξ ακ ε ακαζέημοζα ανπή θνίκεη, θαηά 

πενίπηςζε, αηηημιμγεμέκα, υηη ε ζοκέπηζε ηεξ δηαδηθαζίαξ ελοπενεηεί ημ δεμυζημ ζομθένμκ, 

μπυηε μη μηθμκμμηθμί θμνείξ πμο ζομμεηέπμοκ ζηε δηαδηθαζία μπμνμφκ κα επηιέλμοκ είηε κα 

παναηείκμοκ ηεκ πνμζθμνά θαη ηεκ εγγφεζε ζομμεημπήξ ημοξ, εθυζμκ ημοξ δεηεζεί πνηκ ηεκ 

πάνμδμ ημο ακςηένς ακχηαημο μνίμο πανάηαζεξ ηεξ πνμζθμνάξ ημοξ είηε υπη. Οηεκ ηειεοηαία 

πενίπηςζε, ε δηαδηθαζία ζοκεπίδεηαη με υζμοξ πανέηεηκακ ηηξ πνμζθμνέξ ημοξ θαη απμθιείμκηαη 

μη ιμηπμί μηθμκμμηθμί θμνείξ. 

Οε πενίπηςζε πμο ιήλεη μ πνυκμξ ηζπφμξ ηςκ πνμζθμνχκ θαη δεκ δεηεζεί πανάηαζε ηεξ 

πνμζθμνάξ, ε ακαζέημοζα ανπή δφκαηαη με αηηημιμγεμέκε απυθαζή ηεξ, εθυζμκ ε εθηέιεζε ηεξ 

ζφμβαζεξ ελοπενεηεί ημ δεμυζημ ζομθένμκ, κα δεηήζεη εθ ηςκ οζηένςκ απυ ημοξ μηθμκμμηθμφξ 

θμνείξ πμο ζομμεηέπμοκ ζηε δηαδηθαζία είηε κα παναηείκμοκ ηεκ πνμζθμνά ημοξ είηε υπη75. 

2.4.7 Λόγμη απόννηρεξ πνμζθμνώκ76 

H ακαζέημοζα ανπή 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 θαθέιμο δηθαημιμγεηηθχκ 

ζομμεημπήξ, 2.4.4 (Νενηεπυμεκμ θαθέιμο ηεπκηθήξ πνμζθμνάξ), 2.4.5. (Νενηεπυμεκμ θαθέιμο 

                                                           
73

 Βλ παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016 
74

 Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016 
75

  Ρρβλ. άρκρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 
76

 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 
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μηθμκμμηθήξ πνμζθμνάξ, ηνυπμξ ζφκηαλεξ θαη οπμβμιήξ μηθμκμμηθχκ πνμζθμνχκ), 2.4.6. 

(νυκμξ ηζπφμξ πνμζθμνχκ), 3.1. (Απμζθνάγηζε θαη αλημιυγεζε πνμζθμνχκ), 3.2 (Ννυζθιεζε 

οπμβμιήξ δηθαημιμγεηηθχκ θαηαθφνςζεξ) ηεξ πανμφζαξ,77  

β) ε μπμία πενηέπεη αηέιεηεξ, ειιείρεηξ, αζάθεηεξ ή ζθάιμαηα, εθυζμκ αοηά δεκ επηδέπμκηαη 

ζομπιήνςζε ή δηυνζςζε ή εθυζμκ επηδέπμκηαη ζομπιήνςζε ή δηυνζςζε, δεκ έπμοκ 

απμθαηαζηαζεί θαηά ηεκ απμζαθήκηζε θαη ηεκ ζομπιήνςζή ηεξ ζφμθςκα με ηεκ πανάγναθμ 3.1.1. 

ηεξ πανμφζεξ δηαθήνολεξ, 

γ) γηα ηεκ μπμία μ πνμζθένςκ δεκ έπεη πανάζπεη ηηξ απαηημφμεκεξ ελεγήζεηξ, εκηυξ ηεξ 

πνμθαζμνηζμέκεξ πνμζεζμίαξ ή ε ελήγεζε δεκ είκαη απμδεθηή απυ ηεκ ακαζέημοζα ανπή 

ζφμθςκα με ηεκ πανάγναθμ 3.1.1. ηεξ πανμφζαξ θαη ημ άνζνμ 102 ημο κ. 4412/2016, 

δ) ε μπμία είκαη εκαιιαθηηθή πνμζθμνά ή δεκ πιενμί ηηξ ειάπηζηεξ απαηηήζεηξ πμο μνίδμκηαη ζημ 

Νανάνηεμα Ζ, 

ε) ε μπμία είκαη οπυ αίνεζε, 

ζη) 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. 
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 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 αλημιόγεζε πνμζθμνώκ  

3.1.1 Παναιαβή θαη ελέηαζε ηςκ θαθέιςκ πνμζθμνάξ  

α) Ε έκανλε οπμβμιήξ ηςκ πνμζθμνχκ πμο θαηαηίζεκηαη θαηά ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία ζηεκ 

Γπηηνμπή Δηαγςκηζμμφ, ζε δεμυζηα ζοκεδνίαζε, θενφζζεηαη απυ ημκ Ννυεδνμ αοηήξ, μηζή χνα 

πνηκ απυ ηεκ χνα ιήλεξ ηεξ πνμζεζμίαξ ημο άνζνμο 1.5 ηεξ πανμφζαξ. Ε παναιαβή μπμνεί κα 

ζοκεπηζζεί θαη μεηά ηεκ χνα ιήλεξ, ακ ε οπμβμιή, πμο έπεη εμπνυζεζμα ανπίζεη, ζοκεπίδεηαη 

πςνίξ δηαθμπή ιυγς ημο πιήζμοξ ηςκ πνμζειζυκηςκ εκδηαθενμμέκςκ μηθμκμμηθχκ θμνέςκ. Ε 

ιήλε ηεξ παναιαβήξ θενφζζεηαη επίζεξ απυ ημκ Ννυεδνμ ηεξ Γπηηνμπήξ Δηαγςκηζμμφ, με 

πνμεηδμπμίεζε μιίγςκ ιεπηχκ ηεξ χναξ θαη μεηά ηεκ θήνολε ηεξ ιήλεξ δεκ γίκεηαη δεθηή άιιε 

πνμζθμνά. 

Μ Ννυεδνμξ ηεξ Γπηηνμπήξ Δηαγςκηζμμφ επηθμηκςκεί εκ ζοκεπεία αμέζςξ με ημ πνςηυθμιιμ ηεξ 

ακαζέημοζαξ ανπήξ γηα κα δηαπηζηχζεη ακ έπμοκ οπμβιεζεί πνμζθμνέξ θαηά ημ άνζνμ 2.4.2 ηεξ 

πανμφζαξ (ζεμεηχκεηαη υηη ηυζμ ζημ πνςηυθμιιμ υζμ θαη ζημκ θάθειμ ακαγνάθεηαη ε χνα θαη 

εμένα οπμβμιήξ θαη ε ζπεηηθή θαηαπχνεζε ζημ θάθειμ μμκμγνάθεηαη απυ ημκ οπεφζοκμ 

οπάιιειμ) θαη ζε θαηαθαηηθή πενίπηςζε μεηαβαίκεη μέιμξ ηεξ, θαη’ εκημιή ημο Ννμέδνμο ηεξ θαη 

παναιαμβάκεη ηηξ πνμζθμνέξ γηα κα ηενεζεί ε οπυιμηπε δηαδηθαζία ημο δηαγςκηζμμφ. Ε οπμβμιή 

μυκμ μίαξ πνμζθμνάξ δεκ απμηειεί θχιομα γηα ηε ζοκέπηζε ηεξ δηαδηθαζίαξ ημο δηαγςκηζμμφ θαη 

ηεκ ακάζεζε ηεξ ζφμβαζεξ. 

β) Ε Γπηηνμπή Δηαγςκηζμμφ78 πνμβαίκεη ζηεκ έκανλε ηεξ δηαδηθαζίαξ απμζθνάγηζεξ ηςκ 

πνμζθμνχκ ηεκ εμενμμεκία θαη χνα πμο μνίδεηαη ζημ άνζνμ 1.5. Ε απμζθνάγηζε δηεκενγείηαη 

δεμυζηα, πανμοζία ηςκ πνμζθενυκηςκ ή ηςκ κμμίμςξ ελμοζημδμηεμέκςκ εθπνμζχπςκ ημοξ, μη 

μπμίμη ιαμβάκμοκ γκχζε ηςκ ιμηπχκ ζομμεηεπυκηςκ ζηε δηαδηθαζία θαη ηςκ ζημηπείςκ πμο 

οπεβιήζεθακ απυ αοημφξ,  ζφμθςκα με ημ άνζνμ 21 ημο Κ.4412/2016. 

Ε ακαζέημοζα ανπή μπμνεί κα θαιέζεη ημοξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ κα ζομπιενχζμοκ ή κα 

δηεοθνηκίζμοκ ηα έγγναθα ή δηθαημιμγεηηθά πμο έπμοκ οπμβιεζεί, ή κα δηεοθνηκίζμοκ ημ 

πενηεπυμεκμ ηεξ ηεπκηθήξ ή μηθμκμμηθήξ πνμζθμνάξ ημοξ, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 102 ημο κ. 

4412/2016. 

3.1.2 Αλημιόγεζε πνμζθμνώκ 

α) Απμζθναγίδεηαη μ θονίςξ θάθειμξ πνμζθμνάξ, μ θάθειμξ ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ ζομμεημπήξ, 

θαζχξ θαη μ θάθειμξ ηεξ ηεπκηθήξ πνμζθμνάξ, μμκμγνάθμκηαη δε θαη ζθναγίδμκηαη απυ ηεκ 

Γπηηνμπή Δηαγςκηζμμφ υια ηα δηθαημιμγεηηθά πμο οπμβάιιμκηαη θαηά ημ ζηάδημ αοηυ θαη ε 

ηεπκηθή πνμζθμνά, ακά θφιιμ. Ε Γπηηνμπή Δηαγςκηζμμφ 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 μνγάκμο. Μη θάθειμη ηςκ μηθμκμμηθχκ 

πνμζθμνχκ δεκ απμζθναγίδμκηαη, αιιά μμκμγνάθμκηαη θαη ζθναγίδμκηαη απυ ημ παναπάκς 

υνγακμ θαη ημπμζεημφκηαη ζε έκα κέμ θάθειμ μ μπμίμξ επίζεξ ζθναγίδεηαη θαη οπμγνάθεηαη απυ 
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 Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ 
ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο  άρκρο 221Α του ν. 4412/2016, το οποίο προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 28 του ν. 4605/19. 
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ημ ίδημ υνγακμ θαη θοιάζζεηαη, πνμθεημέκμο κα απμζθναγηζζεί ζε μεηαγεκέζηενε εμενμμεκία θαη 

χνα. 

 

β) Οηε ζοκέπεηα ε Γπηηνμπή Δηαγςκηζμμφ πνμβαίκεη ζηεκ αλημιυγεζε ηεξ ηεπκηθήξ πνμζθμνάξ, 

ζφμθςκα με ημοξ υνμοξ ηεξ πανμφζαξ θαη ζοκηάζζεη πναθηηθυ γηα ηεκ απμδμπή ή ηεκ απυννηρε 

ηςκ ηεπκηθχκ πνμζθμνχκ θαη ημοξ ιυγμοξ απμθιεηζμμφ ημοξ.  

 

γ) Μη θαηά ηα ακςηένς ζθναγηζμέκμη θάθειμη με ηα μηθμκμμηθά ζημηπεία ηςκ πνμζθμνχκ, μεηά 

ηεκ μιμθιήνςζε ηεξ αλημιυγεζεξ ηςκ ιμηπχκ ζημηπείςκ ηςκ πνμζθμνχκ, απμζθναγίδμκηαη θαηά 

ηεκ εμενμμεκία θαη χνα πμο ζα μνηζζεί απυ ηεκ Γπηηνμπή Δηαγςκηζμμφ θαη ζα ακαθμηκςζεί 

ζημοξ ζομμεηέπμκηεξ θαη αθμιμοζεί ζπεηηθή ακαθμίκςζε ηημχκ, ε μπμία θαηαπςνείηαη ζε ζπεηηθυ 

πναθηηθυ, μαδί με ημοξ ιυγμοξ απυννηρεξ υζςκ πνμζθμνχκ θνίκμκηαη απμννηπηέεξ. Γηα υζεξ 

πνμζθμνέξ δεκ θνίζεθακ απμδεθηέξ θαηά ηα πνμεγμφμεκα ςξ άκς ζηάδηα α' θαη β' μη θάθειμη 

ηεξ μηθμκμμηθήξ πνμζθμνάξ δεκ απμζθναγίδμκηαη, αιιά επηζηνέθμκηαη. 

 

Η θαηά ηα ακςηένς απμζθνάγηζε ημο θαθέιμο ηςκ δηθαημιμγεηηθώκ ζομμεημπήξ, ηςκ 

ηεπκηθώκ πνμζθμνώκ θαη ηςκ μηθμκμμηθώκ πνμζθμνώκ μπμνμύκ κα γίκμοκ ζε μία δεμόζηα 

ζοκεδνίαζε, θαηά ηεκ θνίζε ηεξ Γπηηνμπήξ Δηαγςκηζμμύ.  

 

δ) Πα απμηειέζμαηα ηςκ ακςηένς ζηαδίςκ επηθονχκμκηαη με απυθαζε ηεξ Μηθμκμμηθήξ 

Γπηηνμπήξ ημο Δήμμο, ε μπμία θμηκoπμηείηαη με επημέιεηα αοηήξ ζημοξ πνμζθένμκηεξ μαδί με 

ακηίγναθμ ηςκ ακηηζημίπςκ πναθηηθχκ ηεξ δηαδηθαζίαξ ειέγπμο θαη αλημιυγεζεξ ηςκ πνμζθμνχκ 

ηςκ ςξ άκς ζηαδίςκ.7980. Ηαηά ηεξ ακςηένς απυθαζεξ πςνεί έκζηαζε, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 

127 ημο Κ.4412/2016. 

 

Γάκ μη πνμζθμνέξ θαίκμκηαη αζοκήζηζηα παμειέξ ζε ζπέζε με ημ ακηηθείμεκμ ηεξ ζφμβαζεξ, ε 

ακαζέημοζα ανπή81 απαηηεί απυ ημοξ μηθμκμμηθμφξ θμνείξ κα ελεγήζμοκ ηεκ ηημή ή ημ θυζημξ πμο 

πνμηείκμοκ ζηεκ πνμζθμνά ημοξ, εκηυξ απμθιεηζηηθήξ πνμζεζμίαξ, θαηά ακχηαημ υνημ δέθα (10) 

εμενχκ απυ ηεκ θμηκμπμίεζε ηεξ ζπεηηθήξ πνυζθιεζεξ. Οηεκ πενίπηςζε αοηή εθανμυδμκηαη ηα 

άνζνα 88 θαη 89 κ. 4412/2016.  

Οηεκ πενίπηςζε ηζυηημςκ πνμζθμνχκ ε ακαζέημοζα ανπή επηιέγεη ημκ ακάδμπμ με θιήνςζε 

μεηαλφ ηςκ μηθμκμμηθχκ θμνέςκ πμο οπέβαιακ ηζυηημεξ πνμζθμνέξ. Ε θιήνςζε γίκεηαη εκχπημκ 

ηεξ Γπηηνμπήξ ημο Δηαγςκηζμμφ θαη πανμοζία ηςκ μηθμκμμηθχκ θμνέςκ πμο οπέβαιακ ηηξ 

ηζυηημεξ πνμζθμνέξ82.  

3.2 Πνόζθιεζε οπμβμιήξ δηθαημιμγεηηθώκ θαηαθύνςζεξ83 - Δηθαημιμγεηηθά 

θαηαθύνςζεξ 

 

                                                           
79

  Ρρβλ. εδάφιο α τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 4 του  άρκρου 33  του ν.4608/2019 
80

    Τα αποτελζςματα κάκε ςταδίου επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία 
κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ ι ςτουσ ςυμμετζχοντεσ. Ειδικά, για τισ ςυμβάςεισ με εκτιμϊμενθ 
αξία ζωσ εξιντα χιλιάδεσ (60.000) ευρϊ, πλζον ΦΡΑ, που δεν διενεργοφνται με θλεκτρονικά μζςα, εκδίδεται μία 
απόφαση, κατά τα ανωτζρω, ανεξαρτιτωσ του κριτθρίου ανάκεςθσ. (παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ αντικαταςτάκθκε από 
τθν παρ.18 του άρκρου 107 του Ν.4497/2017)    

81
 Βλ. άρκρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016 

82
 Βλ. άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 

83
 Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από τισ παρ.19, 20, 21, 22 και 23 του άρκρου 107 του Ν.4497/2017 
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Ιεηά ηεκ αλημιυγεζε ηςκ πνμζθμνχκ, ε ακαζέημοζα ανπή εηδμπμηεί εγγνάθςξ ημκ πνμζθένμκηα, 

ζημκ μπμίμ πνυθεηηαη κα γίκεη ε θαηαθφνςζε («πνμζςνηκυ ακάδμπμ»), κα οπμβάιεη εκηυξ 

πνμζεζμίαξ δέθα (10) εμενώκ 84 απυ ηεκ θμηκμπμίεζε ηεξ ζπεηηθήξ  έγγναθεξ εηδμπμίεζεξ ζε 

αοηυκ, ηα απμδεηθηηθά έγγναθα κμμημμπμίεζεξ85 θαη ηα πνςηυηοπα ή ακηίγναθα πμο εθδίδμκηαη, 

ζφμθςκα με ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 1 ημο κ. 4250/2014 (Α΄ 74) υιςκ ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ  

πμο πενηγνάθμκηαη ζηεκ πανάγναθμ 2.2.9.2. ηεξ πανμφζαξ δηαθήνολεξ, ςξ απμδεηθηηθά ζημηπεία 

γηα ηε με ζοκδνμμή ηςκ ιυγςκ απμθιεηζμμφ ηεξ παναγνάθμο 2.2.3 ηεξ δηαθήνολεξ, θαζχξ θαη 

γηα ηεκ πιήνςζε ηςκ θνηηενίςκ πμημηηθήξ επηιμγήξ ηςκ παναγνάθςκ 2.2.4 - 2.2.8  αοηήξ. Γηδηθά 

ηα απμδεηθηηθά, ηα μπμία απμηειμφκ ηδηςηηθά έγγναθα, μπμνεί κα γίκμκηαη απμδεθηά θαη ζε απιή 

θςημηοπία, εθυζμκ ζοκοπμβάιιεηαη οπεφζοκε δήιςζε ζηεκ μπμία βεβαηχκεηαη ε αθνίβεηά ημοξ 

θαη ε μπμία πνέπεη κα έπεη ζοκηαπζεί μεηά ηεκ θμηκμπμίεζε ηεξ πνυζθιεζεξ γηα ηεκ οπμβμιή ηςκ 

δηθαημιμγεηηθχκ86. 

Πα δηθαημιμγεηηθά πνμζθμμίδμκηαη ζε ζθναγηζμέκμ θάθειμ, μ μπμίμξ παναδίδεηαη ζηεκ Γπηηνμπή 

Δηαγςκηζμμφ. 

 

Ακ δεκ πνμζθμμηζζμφκ ηα παναπάκς δηθαημιμγεηηθά ή οπάνπμοκ ειιείρεηξ ζε αοηά πμο 

οπoβιήζεθακ, θαη μ πνμζςνηκυξ ακάδμπμξ οπμβάιεη εκηυξ ηεξ πνμζεζμίαξ ηεξ παν. 5.3.1 ημο 

πανυκημξ, αίηεμα πνμξ ημ ανμυδημ υνγακμ αλημιυγεζεξ γηα ηεκ πανάηαζε ηεξ πνμζεζμίαξ 

οπμβμιήξ, ημ μπμίμ ζοκμδεφεηαη με απμδεηθηηθά έγγναθα απυ ηα μπμία κα απμδεηθκφεηαη υηη έπεη 

αηηεζεί ηεκ πμνήγεζε ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ, ε ακαζέημοζα ανπή παναηείκεη ηεκ πνμζεζμία 

οπμβμιήξ ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ γηα υζμ πνυκμ απαηηεζεί γηα ηεκ πμνήγεζε ηςκ δηθαημιμγεηηθχκ 

απυ ηηξ ανμυδηεξ ανπέξ87 

Πμ πανυκ εθανμυδεηαη θαη ζηηξ πενηπηχζεηξ πμο ε ακαζέημοζα ανπή δεηήζεη ηεκ πνμζθυμηζε ηςκ 

δηθαημιμγεηηθχκ θαηά ηε δηαδηθαζία αλημιυγεζεξ ηςκ πνμζθμνχκ ή αηηήζεςκ ζομμεημπήξ θαη 

πνηκ ημ ζηάδημ θαηαθφνςζεξ, θαη΄ εθανμμγή ηεξ δηάηαλεξ ημο άνζνμο 79 παν. 5 εδαθ. α’ ημο κ. 

4412/2016, ηενμομέκςκ ηςκ ανπχκ ηεξ ίζεξ μεηαπείνηζεξ θαη ηεξ δηαθάκεηαξ.88 

Όζμη οπέβαιακ παναδεθηέξ πνμζθμνέξ ιαμβάκμοκ γκχζε ηςκ παναπάκς δηθαημιμγεηηθχκ πμο 

θαηαηέζεθακ. 

Ε πνμζθμνά ημο πνμζςνηκμφ ακαδυπμο απμννίπηεηαη, 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 Π.Γ.Ρ.Δ., είκαη ρεοδή ή ακαθνηβή, ή  

ii)  δεκ οπμβιεζμφκ ζημ πνμθαζμνηζμέκμ πνμκηθυ δηάζηεμα ηα απαηημφμεκα πνςηυηοπα ή 

ακηίγναθα ηςκ παναπάκς δηθαημιμγεηηθχκ ή  
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 Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019    
85

 Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 
86

  Σφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκαν με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, 
υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019.,  

87
  Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β’ του ν. 4605/2019. 

88
  Ρρβλ. ομοίωσ ωσ ανωτζρω, άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. β’ 

του ν. 4605/2019. 
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iii) απυ ηα δηθαημιμγεηηθά πμο πνμζθμμίζζεθακ κμμίμςξ θαη εμπνμζέζμςξ, δεκ απμδεηθκφμκηαη μη 

υνμη θαη μη πνμτπμζέζεηξ ζομμεημπήξ ζφμθςκα με ηα άνζνα 2.2.3 (ιυγμη απμθιεηζμμφ) θαη 2.2.4 

έςξ 2.2.8 (θνηηήνηα πμημηηθήξ επηιμγήξ) ηεξ πανμφζαξ,  

Οε πενίπηςζε έγθαηνεξ θαη πνμζήθμοζαξ εκεμένςζεξ ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ γηα μεηαβμιέξ 

ζηηξ πνμτπμζέζεηξ ηηξ μπμίεξ μ πνμζςνηκυξ ακάδμπμξ είπε δειχζεη με  ημ Π.Γ.Ρ.Δ.,  

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 θαηαθφνςζεξ (μρηγεκείξ 

μεηαβμιέξ), δεκ θαηαπίπηεη οπέν ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ ε εγγφεζε ζομμεημπήξ ημο89.  

Ακ θακέκαξ απυ ημοξ πνμζθένμκηεξ δεκ οπμβάιιεη αιεζή ή αθνηβή δήιςζε ή δεκ πνμζθμμίζεη 

έκα ή πενηζζυηενα απυ ηα απαηημφμεκα δηθαημιμγεηηθά ή δεκ απμδείλεη υηη πιενμί ηα θνηηήνηα 

πμημηηθήξ επηιμγήξ ζφμθςκα με ηηξ παναγνάθμοξ 2.2.4 -2.2.8 ηεξ πανμφζαξ δηαθήνολεξ, ε 

δηαδηθαζία μαηαηχκεηαη.  

Ε δηαδηθαζία ειέγπμο ηςκ παναπάκς δηθαημιμγεηηθχκ μιμθιενχκεηαη με ηε ζφκηαλε πναθηηθμφ 

απυ ηεκ Γπηηνμπή ημο Δηαγςκηζμμφ, ζημ μπμίμ ακαγνάθεηαη ε ηοπυκ ζομπιήνςζε 

δηθαημιμγεηηθχκ θαηά ηα μνηδυμεκα ακςηένς90 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. 

Πα απμηειέζμαηα ημο ειέγπμο ηςκ παναπάκς δηθαημιμγεηηθχκ θαη ηεξ εηζήγεζεξ ηεξ Γπηηνμπήξ 

επηθονχκμκηαη με ηεκ απυθαζε θαηαθφνςζεξ. 

3.3 Καηαθύνςζε - ζύκαρε ζύμβαζεξ  

Ε ακαζέημοζα ανπή θμηκμπμηεί ηεκ απυθαζε θαηαθφνςζεξ, μαδί με ακηίγναθμ υιςκ ηςκ 

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

δεκ έπεη απμθιεηζηεί μνηζηηθά91, εθηυξ απυ ημκ πνμζςνηκυ ακάδμπμ, με θάζε πνυζθμνμ ηνυπμ, 

υπςξ με ηειεμμμημηοπία, ειεθηνμκηθυ ηαποδνμμείμ, επί απμδείλεη.  Ηαηά ηεξ ακςηένς απυθαζεξ 

πςνεί έκζηαζε, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 127 ημο Κ.4412/2016. 

Ε απυθαζε θαηαθφνςζεξ δεκ πανάγεη ηα έκκμμα απμηειέζμαηά ηεξ, εθυζμκ ε ακαζέημοζα ανπή 

δεκ ηεκ θμηκμπμίεζε ζε υιμοξ ημοξ πνμζθένμκηεξ πμο δεκ έπμοκ απμθιεηζηεί μνηζηηθά. Πα 

έκκμμα απμηειέζμαηα ηεξ απυθαζεξ θαηαθφνςζεξ θαη ηδίςξ ε ζφκαρε ηεξ ζφμβαζεξ επένπμκηαη 

εθυζμκ ζοκηνέλμοκ ζςνεοηηθά ηα ελήξ92: 

α) πανέιζεη άπναθηε ε πνμζεζμία άζθεζεξ ηεξ έκζηαζεξ ημο άνζνμο 127 θαη ζε πενίπηςζε 

άζθεζεξ, ε έθδμζε απυθαζεξ επί αοηήξ ή ε πάνμδμξ άπναθηεξ ηεξ πνμζεζμίαξ ημο πνχημο 

εδαθίμο ηεξ παναγνάθμο 2 ημο άνζνμο 127, 

β) θμηκμπμηεζεί ε απυθαζε θαηαθφνςζεξ ζημκ πνμζςνηκυ ακάδμπμ. 
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 Βλ. άρκρο 104 παρ. 2 και 3 
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  Ρρβ. άρκρο 103 παρ. 6 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 43 παρ. 12 περ. γ’ του ν. 4605/2019. 
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  Ρρβ. άρκρο 105 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 43 παρ. 13 περ. β’ του ν. 4605/2019. 
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    Άρκρο 105 παρ.3 Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ. 26 του άρκρου 107 του Ν.4497/2017 και από τθν παρ.13γ 
του άρκρου 43 του Ν.4605/2019 
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Ε ακαζέημοζα ανπή πνμζθαιεί ημκ ακάδμπμ κα πνμζέιζεη γηα οπμγναθή ημο ζομθςκεηηθμφ, 

ζέημκηάξ ημο πνμζεζμία πμο δε μπμνεί κα οπενβαίκεη ηηξ είθμζη (20) εμένεξ93 απυ ηεκ 

θμηκμπμίεζε ηεξ ζπεηηθήξ εηδηθήξ πνυζθιεζεξ. Πμ ζομθςκεηηθυ έπεη απμδεηθηηθυ παναθηήνα.  

Οηεκ πενίπηςζε πμο μ ακάδμπμξ δεκ πνμζέιζεη κα οπμγνάρεη ημ ςξ άκς ζομθςκεηηθυ μέζα ζηεκ 

ηεζείζα πνμζεζμία, θενφζζεηαη έθπηςημξ, θαηαπίπηεη οπέν ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ ε εγγοεηηθή 

επηζημιή ζομμεημπήξ ημο θαη ε θαηαθφνςζε, με ηεκ ίδηα δηαδηθαζία, γίκεηαη ζημκ πνμζθένμκηα 

πμο οπέβαιε ηεκ  αμέζςξ επυμεκε πιέμκ ζομθένμοζα απυ μηθμκμμηθή άπμρε πνμζθμνά.  

 

 3.4 Γκζηάζεηξ 94 

Οε πενίπηςζε έκζηαζεξ θαηά πνάλεξ ή πανάιεηρεξ ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ, ε πνμζεζμία 

άζθεζήξ ηεξ είκαη πέκηε (5) εμένεξ απυ ηεκ θμηκμπμίεζε ηεξ πνμζβαιιυμεκεξ πνάλεξ ζημκ 

εκδηαθενυμεκμ μηθμκμμηθυ θμνέα ή απυ ηε ζοκηέιεζε ηεξ πανάιεηρεξ. Ε έκζηαζε θαηά ηεξ 

δηαθήνολεξ οπμβάιιεηαη ζε πνμζεζμία πμο εθηείκεηαη μέπνη ημ ήμηζο ημο πνμκηθμφ 

δηαζηήμαημξ απυ ηε δεμμζίεοζε ηεξ δηαθήνολεξ ζημ ΗΕΙΔΕΟ μέπνη ηεκ θαηαιεθηηθή 

εμενμμεκία οπμβμιήξ ηςκ πνμζθμνχκ. Γηα ημκ οπμιμγηζμυ ηεξ πνμζεζμίαξ αοηήξ 

ζοκοπμιμγίδμκηαη θαη μη εμενμμεκίεξ ηεξ δεμμζίεοζεξ θαη ηεξ οπμβμιήξ ηςκ πνμζθμνχκ. 

Ε έκζηαζε οπμβάιιεηαη, εκχπημκ ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ95. H ακαζέημοζα ανπή απμθαζίδεη 

αηηημιμγεμέκα, θαηυπηκ γκςμμδυηεζεξ ηεξ ανμυδηαξ Γπηηνμπήξ αλημιυγεζεξ εκζηάζεςκ, 

ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα θαη ζημ άνζνμ 221 ημο κ. 4412/2016, εκηυξ πνμζεζμίαξ δέθα (10) 

εμενχκ, απυ ηεκ θμηκμπμίεζε ηεξ έκζηαζεξ ε μπμία μπμνεί κα γίκεη θαη με ειεθηνμκηθά μέζα. 

Οηεκ πενίπηςζε ηεξ έκζηαζεξ θαηά ηεξ δηαθήνολεξ ή ηεξ πνυζθιεζεξ ε ακαζέημοζα ανπή 

απμθαζίδεη ζε θάζε πενίπηςζε πνηκ ηεκ θαηαιεθηηθή εμενμμεκία οπμβμιήξ ηςκ πνμζθμνχκ.   

Ιε ηεκ άπναθηε πάνμδμ ηςκ ακςηένς πνμζεζμηχκ ηεθμαίνεηαη ε απυννηρε ηεξ έκζηαζεξ.  

Γηα ημ παναδεθηυ ηεξ άζθεζεξ έκζηαζεξ, απαηηείηαη, με ηεκ θαηάζεζε ηεξ έκζηαζεξ, ε 

θαηαβμιή παναβυιμο οπέν ημο Δεμμζίμο ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζημ άνζνμ 127 ημο κ. 

4412/2016, ημ μπμίμ επηζοκάπηεηαη96. Πμ πανάβμιμ αοηυ απμηειεί δεμυζημ έζμδμ θαη  

επηζηνέθεηαη με πνάλε ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ, ακ ε έκζηαζε γίκεη δεθηή ή μενηθχξ δεθηή.  

Ε πνμζεζμία γηα ηεκ άζθεζε έκζηαζεξ θαη ε άζθεζή ηεξ θςιφμοκ ηε ζφκαρε ηεξ ζφμβαζεξ. 

Ηαηά ηα ιμηπά, ε άζθεζε ηεξ έκζηαζεξ δεκ θςιφεη ηεκ πνυμδμ ηεξ δηαγςκηζηηθήξ 

δηαδηθαζίαξ. 

Όπμημξ έπεη έκκμμμ ζομθένμκ, μπμνεί κα δεηήζεη ηεκ ακαζημιή εθηέιεζεξ θαη ηεκ αθφνςζε 

ηεξ πνάλεξ ή ηεξ πανάιεηρεξ ηεξ Ακαζέημοζαξ Ανπήξ πμο εθδίδεηαη ή ζοκηειείηαη επί ηεξ 

έκζηαζεξ ηεξ πνμεγμφμεκεξ παναγνάθμο, εκχπημκ ημο Δημηθεηηθμφ Γθεηείμο ηεξ έδναξ ηεξ 

ακαζέημοζαξ ανπήξ, θαηά ηα μνηδυμεκα ζημ π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).  

Ε άζθεζε ηεξ έκζηαζεξ απμηειεί πνμτπυζεζε γηα ηεκ άζθεζε ηςκ εκδίθςκ βμεζεμάηςκ. 

Νένακ απυ ηεκ εκδηθμθακή αοηή πνμζθογή δεκ πςνεί θαμία άιιε ηοπυκ πνμβιεπυμεκε απυ 

γεκηθή δηάηαλε εκδηθμθακήξ πνμζθογή ή εηδηθή πνμζθογή κμμημυηεηαξ.  
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 Ρρβλ. άρκρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ.  27 του ν. 4497/2017 και από τθν παρ.20 
του άρκρου 43 του Ν.4605/2019. 
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   Άρκρο 127 του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από τισ παρ. 30, 31, 32 και 33 του άρκρου 107 του Ν.4497/2017 

95
 Ρρβλ άρκρο 100 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

96
 άρκρο 19 Απόφαςθσ Υπ. Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/02.06.2017 τεφχοσ Β') 
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Πμ πανάβμιμ γηα ηεκ άζθεζε ηεξ αίηεζεξ αθφνςζεξ θαη ηεξ αίηεζεξ ακαζημιήξ οπμιμγίδεηαη 

ζφμθςκα με ηα μνηδυμεκα ζημ δεφηενμ εδάθημ ηεξ παν. 1 ημο άνζνμο 36 ημο π.δ. 18/1989 

(Α΄ 8). 

 

3.5 Μαηαίςζε Δηαδηθαζίαξ 

Ε ακαζέημοζα ανπή μαηαηχκεη ή δφκαηαη κα μαηαηχζεη εκ υιμ 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. 1β) ημο κ. 4412/2016, ημ φρμξ ηεξ μπμίαξ ακένπεηαη ζε πμζμζηό 5% επί ηεξ 

αλίαξ ηεξ ζφμβαζεξ, εθηυξ ΦΝΑ, θαη θαηαηίζεηαη πνηκ ή θαηά ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ.  

Ε εγγφεζε θαιήξ εθηέιεζεξ, πνμθεημέκμο κα γίκεη απμδεθηή , πνέπεη κα πενηιαμβάκεη θαη' 

ειάπηζημκ ηα ακαθενυμεκα ζηεκ πανάγναθμ 2.1.5. ζημηπεία ηεξ πανμφζαξ θαη επηπιέμκ ημκ 

ανηζμυ θαη ημκ ηίηιμ ηεξ ζπεηηθήξ ζφμβαζεξ 

Ε εγγφεζε θαιήξ εθηέιεζεξ ηεξ ζφμβαζεξ θαιφπηεη ζοκμιηθά θαη πςνίξ δηαθνίζεηξ ηεκ εθανμμγή 

υιςκ ηςκ υνςκ ηεξ ζφμβαζεξ θαη θάζε απαίηεζε ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ έκακηη ημο ακαδυπμο, 

ζομπενηιαμβακμμέκεξ ηοπυκ ηζυπμζεξ πνμξ αοηυκ πνμθαηαβμιήξ. 97 

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  ομβαηηθό Πιαίζημ - Γθανμμζηέα Νμμμζεζία  

Ηαηά ηεκ εθηέιεζε ηεξ ζφμβαζεξ εθανμυδμκηαη μη δηαηάλεηξ ημο κ. 4412/2016, μη υνμη ηεξ 

πανμφζαξ δηαθήνολεξ θαη ζομπιενςμαηηθά μ Αζηηθυξ Ηχδηθαξ.  

4.3 Όνμη εθηέιεζεξ ηεξ ζύμβαζεξ 

Ηαηά ηεκ εθηέιεζε ηεξ ζφμβαζεξ μ ακάδμπμξ ηενεί ηηξ οπμπνεχζεηξ ζημοξ ημμείξ ημο 

πενηβαιιμκηηθμφ, θμηκςκηθμαζθαιηζηηθμφ θαη ενγαηηθμφ δηθαίμο, πμο έπμοκ ζεζπηζηεί με ημ 

δίθαημ ηεξ Έκςζεξ, ημ εζκηθυ δίθαημ, ζοιιμγηθέξ ζομβάζεηξ ή δηεζκείξ δηαηάλεηξ 

πενηβαιιμκηηθμφ, θμηκςκηθμαζθαιηζηηθμφ θαη ενγαηηθμφ δίθαημ, μη μπμίεξ απανηζμμφκηαη ζημ 

Νανάνηεμα  ημο Ννμζανηήμαημξ Α ημο κ. 4412/2016.  

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. 

Γηδηθυηενα κα ηενμφκηαη μη υνμη θαη μη πνμτπμζέζεηξ πμο ηίζεκηαη ζηεκ με ανηζμυ ΔΝΓ17/2018 

Ιειέηε ηεξ Δκζεξ Νενηβάιιμκημξ θαη Αγνμηηθήξ Ναναγςγήξ. 98 
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 Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.  
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4.4 Τπενγμιαβία 

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

ακάζεζεξ ηεξ εθηέιεζεξ ημήμαημξ/ημεμάηςκ ηεξ ζφμβαζεξ ζε οπενγμιάβμοξ. Ε ηήνεζε ηςκ 

οπμπνεχζεςκ ηεξ παν. 2 ημο άνζνμο 18 ημο κ. 4412/2016 απυ οπενγμιάβμοξ δεκ αίνεη ηεκ 

εοζφκε ημο θονίμο ακαδυπμο.  

4.4.2. Ηαηά ηεκ οπμγναθή ηεξ ζφμβαζεξ μ θφνημξ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα ακαθένεη ζηεκ 

ακαζέημοζα ανπή ημ υκμμα, ηα ζημηπεία επηθμηκςκίαξ θαη ημοξ κυμημμοξ εθπνμζχπμοξ ηςκ 

οπενγμιάβςκ ημο, μη μπμίμη ζομμεηέπμοκ ζηεκ εθηέιεζε αοηήξ, εθυζμκ είκαη γκςζηά ηε 

ζογθεθνημέκε πνμκηθή ζηηγμή. Γπηπιέμκ, οπμπνεμφηαη κα γκςζημπμηεί ζηεκ ακαζέημοζα ανπή 

θάζε αιιαγή ηςκ πιενμθμνηχκ αοηχκ, θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ ζφμβαζεξ, θαζχξ θαη ηηξ 

απαηημφμεκεξ πιενμθμνίεξ ζπεηηθά με θάζε κέμ οπενγμιάβμ, ημκ μπμίμ μ θφνημξ ακάδμπμξ 

πνεζημμπμηεί εκ ζοκεπεία ζηεκ εκ ιυγς ζφμβαζε, πνμζθμμίδμκηαξ ηα ζπεηηθά ζομθςκεηηθά 

δειχζεηξ ζοκενγαζίαξ.99. Οε πενίπηςζε δηαθμπήξ ηεξ ζοκενγαζίαξ ημο Ακαδυπμο με 

οπενγμιάβμ/ οπενγμιάβμοξ ηεξ ζφμβαζεξ, αοηυξ οπμπνεμφηαη ζε άμεζε γκςζημπμίεζε ηεξ 

δηαθμπήξ αοηήξ ζηεκ Ακαζέημοζα Ανπή, μθείιεη δε κα δηαζθαιίζεη ηεκ μμαιή εθηέιεζε ημο 

ημήμαημξ/ ηςκ ημεμάηςκ ηεξ ζφμβαζεξ είηε απυ ημκ ίδημ, είηε απυ κέμ οπενγμιάβμ ημκ μπμίμ ζα 

γκςζημπμηήζεη ζηεκ ακαζέημοζα ανπή θαηά ηεκ ςξ άκς δηαδηθαζία. 

4.4.3. Ε ακαζέημοζα ανπή επαιεζεφεη ηε ζοκδνμμή ηςκ ιυγςκ απμθιεηζμμφ γηα ημοξ 

οπενγμιάβμοξ, υπςξ αοημί πενηγνάθμκηαη ζηεκ πανάγναθμ 2.2.3 θαη με ηα απμδεηθηηθά μέζα ηεξ 

παναγνάθμο 2.2.9.2 ηεξ πανμφζαξ, εθυζμκ ημ(α) ημήμα(ηα) ηεξ ζφμβαζεξ, ημ(α) μπμίμ(α) μ 

ακάδμπμξ πνμηίζεηαη κα ακαζέζεη οπυ μμνθή οπενγμιαβίαξ ζε ηνίημοξ, οπενβαίκμοκ ζςνεοηηθά  

ημ πμζμζηυ ημο ηνηάκηα ημηξ εθαηυ (30%) ηεξ ζοκμιηθήξ αλίαξ ηεξ ζφμβαζεξ. Γπηπιέμκ, 

πνμθεημέκμο κα μεκ αζεημφκηαη μη οπμπνεχζεηξ ηεξ παν. 2 ημο άνζνμο 18 ημο κ. 4412/2016, 

δφκαηαη κα επαιεζεφζεη ημοξ ςξ άκς ιυγμοξ θαη γηα ημήμα ή ημήμαηα ηεξ ζφμβαζεξ πμο 

οπμιείπμκηαη ημο ςξ άκς πμζμζημφ.  

Όηακ απυ ηεκ ςξ άκς επαιήζεοζε πνμθφπηεη υηη ζοκηνέπμοκ ιυγμη απμθιεηζμμφ απαηηεί ή 

δφκαηαη κα απαηηήζεη ηεκ ακηηθαηάζηαζή ημο, θαηά ηα εηδηθυηενα ακαθενυμεκα ζηηξ παν. 5 θαη 6 

ημο άνζνμο 131 ημο κ. 4412/2016.  

4.5 Σνμπμπμίεζε ζύμβαζεξ θαηά ηε δηάνθεηά 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 ημο ανμμδίμο μνγάκμο 100 101 
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 Οι Α.Α. μποροφν να επιβάλλουν και άλλουσ ειδικοφσ όρουσ ςχετικά με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τθν προχπόκεςθ 
ότι ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ. Οι εν λόγω όροι μποροφν να περιλαμβάνουν οικονομικζσ, 
περιβαλλοντικζσ, κοινωνικζσ παραμζτρουσ ι παραμζτρουσ που αφοροφν τθν καινοτομία και τθν απαςχόλθςθ. Οι 
κοινωνικζσ παράμετροι αφοροφν κυρίωσ: α) τθν απαςχόλθςθ εργαηομζνων που ανικουν ςε ευπακείσ ομάδεσ του 
πλθκυςμοφ κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 1 του ν. 4019/2011 (Αϋ 216), β) τθ διευκόλυνςθ τθσ κοινωνικισ ι/και 
εργαςιακισ ζνταξθσ ατόμων που προζρχονται από ευπακείσ ομάδεσ του πλθκυςμοφ, γ) τθν καταπολζμθςθ των διακρίςεων 
ι/και δ) τθν προαγωγι τθσ ιςότθτασ ανδρϊν και γυναικϊν (άρκρο 130 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016) 

99
 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 

100
 Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016 

101
 Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον 

πρόκειται για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ 
ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, 
ανεξαρτιτωσ τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των 
ενδεχόμενων τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι 
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4.6 Δηθαίςμα μμκμμενμύξ ιύζεξ ηεξ ζύμβαζεξ102  

4.6.1. Ε ακαζέημοζα ανπή μπμνεί, με ηηξ πνμτπμζέζεηξ πμο μνίδμοκ μη θείμεκεξ δηαηάλεηξ, κα 

θαηαγγείιεη ηε ζφμβαζε θαηά ηε δηάνθεηα ηεξ εθηέιεζήξ ηεξ, εθυζμκ: 

α) ε ζφμβαζε έπεη οπμζηεί μοζηχδε ηνμπμπμίεζε, θαηά ηεκ έκκμηα ηεξ παν. 4 ημο άνζνμο 132 ημο 

κ. 4412/2016, πμο ζα απαηημφζε κέα δηαδηθαζία ζφκαρεξ ζφμβαζεξ  

β) μ ακάδμπμξ, θαηά ημ πνυκμ ηεξ ακάζεζεξ ηεξ ζφμβαζεξ, ηειμφζε ζε μηα απυ ηηξ θαηαζηάζεηξ 

πμο ακαθένμκηαη ζηεκ πανάγναθμ 2.2.3.1 θαη, ςξ εθ ημφημο, ζα έπνεπε κα έπεη απμθιεηζηεί απυ 

ηε δηαδηθαζία ζφκαρεξ ηεξ ζφμβαζεξ, 

γ) ε ζφμβαζε δεκ έπνεπε κα ακαηεζεί ζημκ ακάδμπμ ιυγς ζμβανήξ παναβίαζεξ ηςκ 

οπμπνεχζεςκ πμο οπέπεη απυ ηηξ Οοκζήθεξ θαη ηεκ Μδεγία 2014/24/ΓΓ, ε μπμία έπεη 

ακαγκςνηζηεί με απυθαζε ημο Δηθαζηενίμο ηεξ Έκςζεξ ζημ πιαίζημ δηαδηθαζίαξ δοκάμεη ημο 

άνζνμο 258 ηεξ ΟΘΓΓ. 

 

 

                                                                                                                                                                                               
προβλεπόμενεσ τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 
132 παρ. 1 α ΤΟΥ Ν. 4412/2016). 

102
 βλ.  Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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5. ΓΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΚΣΓΛΓΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σνόπμξ πιενςμήξ  

5.1.1. Ε πιενςμή ημο ακαδυπμο ζα πναγμαημπμηεζεί ζημ 100% ηεξ ζομβαηηθήξ αλίαξ, μεηά ηεκ 

μνηζηηθή παναιαβή ηςκ μπεμάηςκ. 

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

θαη δηθαημιμγεηηθχκ πμο πνμβιέπμκηαη απυ ηηξ δηαηάλεηξ ημο άνζνμο 200 παν. 4 ημο κ. 

4412/2016, θαζχξ θαη θάζε άιιμο δηθαημιμγεηηθμφ πμο ηοπυκ ήζειε δεηεζεί απυ ηηξ ανμυδηεξ 

οπενεζίεξ πμο δηεκενγμφκ ημκ έιεγπμ θαη ηεκ πιενςμή. 

5.1.2. Toκ Ακάδμπμ βανφκμοκ μη οπέν ηνίηςκ θναηήζεηξ, ςξ θαη θάζε άιιε επηβάνοκζε, 

ζφμθςκα με ηεκ θείμεκε κμμμζεζία, με ζομπενηιαμβακμμέκμο Φ.Ν.Α., γηα ηεκ πανάδμζε ημο 

οιηθμφ ζημκ ηυπμ θαη με ημκ ηνυπμ πμο πνμβιέπεηαη ζηα έγγναθα ηεξ ζφμβαζεξ. Ζδίςξ βανφκεηαη 

με ηηξ αθυιμοζεξ θναηήζεηξ:  

α) Ηνάηεζε 0,07% ε μπμία οπμιμγίδεηαη επί ηεξ αλίαξ θάζε πιενςμήξ πνμ θυνςκ θαη θναηήζεςκ 

ηεξ ανπηθήξ, θαζχξ θαη θάζε ζομπιενςμαηηθήξ ζφμβαζεξ Ρπέν ηεξ Γκηαίαξ Ακελάνηεηεξ Ανπήξ 

Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ επηβάιιεηαη103   

β) Ηνάηεζε φρμοξ 0,02% οπέν ημο Δεμμζίμο, ε μπμία οπμιμγίδεηαη επί ηεξ αλίαξ, εθηυξ ΦΝΑ, 

ηεξ ανπηθήξ, θαζχξ θαη θάζε ζομπιενςμαηηθήξ ζφμβαζεξ. Πμ πμζυ αοηυ παναθναηείηαη ζε θάζε 

πιενςμή απυ ηεκ ακαζέημοζα ανπή ζημ υκμμα θαη γηα ιμγανηαζμυ ηεξ Γεκηθήξ Δηεφζοκζεξ 

Δεμμζίςκ Οομβάζεςκ θαη Ννμμεζεηχκ ζφμθςκα με ηεκ παν. 6 ημο άνζνμο 36 ημο κ. 

4412/2016104 

γ) Κνάηεζε 0,06% ε μπμία οπμιμγίδεηαη επί ηεξ αλίαξ θάζε πιενςμήξ πνμ θόνςκ θαη θναηήζεςκ 

ηεξ ανπηθήξ, θαζώξ θαη θάζε ζομπιενςμαηηθήξ ζύμβαζεξ Τπέν ηεξ Ανπήξ Γλέηαζεξ 

Πνμδηθαζηηθώκ Πνμζθογώκ επηβάιιεηαη (άνζνμ 350 παν.3 ημο Ν.4412/2016, ΚΤΑ 

1191/14.03.2017 - ΦΓΚ 969/22.03.2017 ηεύπμξ Β').)  

5.2 Κήνολε μηθμκμμηθμύ θμνέα εθπηώημο - Κονώζεηξ  

5.2.1. Μ ακάδμπμξ θενφζζεηαη οπμπνεςηηθά έθπηςημξ105  απυ ηε ζφμβαζε θαη απυ θάζε 

δηθαίςμα πμο απμννέεη απυ αοηήκ, με απυθαζε ηεξ ακαζέημοζαξ ανπήξ, φζηενα απυ 

γκςμμδυηεζε ημο ανμυδημο μνγάκμο, εθυζμκ δεκ θμνηχζεη, παναδχζεη ή ακηηθαηαζηήζεη ηα 

ζομβαηηθά οιηθά ή δεκ επηζθεοάζεη ή ζοκηενήζεη αοηά μέζα ζημκ ζομβαηηθυ πνυκμ ή ζημκ πνυκμ 

πανάηαζεξ πμο ημο δμζεί, ζφμθςκα με υζα πνμβιέπμκηαη ζημ άνζνμ 206 ημο κ. 4412/2016. 

Δεκ θενφζζεηαη έθπηςημξ  υηακ: 

α) ημ οιηθυ δεκ θμνηςζεί ή παναδμζεί ή ακηηθαηαζηαζεί με εοζφκε ημο θμνέα πμο εθηειεί ηε 

ζφμβαζε. 

β) ζοκηνέπμοκ ιυγμη ακςηέναξ βίαξ 

                                                           
103

  Ρρβλ. άρκρο 4 παρ. 3 ζβδομο εδάφιο του ν. 4013/2011, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 44 του ν. 4605/2019. 
104

 Ο χρόνοσ, τρόποσ και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν, κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο κζμα για τθν 
εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ  εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ 
και Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

105
 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016 
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Οημκ μηθμκμμηθυ θμνέα πμο θενφζζεηαη έθπηςημξ απυ ηεκ ζφμβαζε, επηβάιιμκηαη, με απυθαζε 

ημο απμθαηκυμεκμο μνγάκμο, φζηενα απυ γκςμμδυηεζε ημο ανμμδίμο μνγάκμο, ημ μπμίμ 

οπμπνεςηηθά θαιεί ημκ ακάδμπμ πνμξ πανμπή ελεγήζεςκ, αζνμηζηηθά, μη παναθάης θονχζεηξ: 

α) μιηθή θαηάπηςζε ηεξ εγγφεζεξ θαιήξ εθηέιεζεξ ηεξ ζφμβαζεξ, 

β) είζπναλε εκηυθςξ ηεξ πνμθαηαβμιήξ πμο πμνεγήζεθε ζημκ έθπηςημ απυ ηε ζφμβαζε ακάδμπμ 

είηε απυ πμζυκ πμο δηθαημφηαη κα ιάβεη είηε με θαηάζεζε ημο πμζμφ απυ ημκ ίδημ είηε με 

θαηάπηςζε ηεξ εγγφεζεξ πνμθαηαβμιήξ. Μ οπμιμγηζμυξ ηςκ ηυθςκ γίκεηαη απυ ηεκ εμενμμεκία 

ιήρεξ ηεξ πνμθαηαβμιήξ απυ ημκ ακάδμπμ μέπνη ηεκ εμενμμεκία έθδμζεξ ηεξ απυθαζεξ θήνολεξ 

ημο ςξ εθπηχημο, με ημ ηζπφμκ θάζε θμνά ακχηαημ υνημ επηημθίμο γηα ηυθμ απυ δηθαημπναλία, 

απυ ηεκ εμενμμεκία δε αοηή θαη μέπνη ηεξ επηζηνμθήξ ηεξ, με ημ ηζπφμκ θάζε θμνά επηηυθημ γηα 

ηυθμ οπενεμενίαξ [ε πενίπηςζε αοηή ζομπιενχκεηαη εθυζμκ πνμβιέπεηαη ε πμνήγεζε 

πνμθαηαβμιήξ]. 

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

απμθιεηζμυξ ημο ακαδυπμο απυ ηε ζομμεημπή ημο ζε δηαδηθαζίεξ δεμμζίςκ ζομβάζεςκ. 

5.2.2.  Ακ ημ οιηθυ θμνηςζεί - παναδμζεί ή ακηηθαηαζηαζεί μεηά ηε ιήλε ημο ζομβαηηθμφ 

πνυκμο θαη μέπνη ιήλεξ ημο πνυκμο ηεξ πανάηαζεξ πμο πμνεγήζεθε, ζφμθςκα με ημ άνζνμ 206 

ημο Κ.4412/16, επηβάιιεηαη πνυζηημμ106 5% επί ηεξ ζομβαηηθήξ αλίαξ ηεξ πμζυηεηαξ πμο 

παναδυζεθε εθπνυζεζμα. 

Πμ παναπάκς πνυζηημμ οπμιμγίδεηαη επί ηεξ ζομβαηηθήξ αλίαξ ηςκ εθπνυζεζμα παναδμζέκηςκ 

οιηθχκ, πςνίξ ΦΝΑ. Γάκ ηα οιηθά πμο παναδυζεθακ εθπνυζεζμα επενεάδμοκ ηε πνεζημμπμίεζε 

ηςκ οιηθχκ πμο παναδυζεθακ εμπνυζεζμα, ημ πνυζηημμ οπμιμγίδεηαη επί ηεξ ζομβαηηθήξ αλίαξ 

ηεξ ζοκμιηθήξ πμζυηεηαξ αοηχκ. 

Ηαηά ημκ οπμιμγηζμυ ημο πνμκηθμφ δηαζηήμαημξ ηεξ θαζοζηένεζεξ γηα θυνηςζε- πανάδμζε ή 

ακηηθαηάζηαζε ηςκ οιηθχκ, με απυθαζε ημο απμθαηκμμέκμο μνγάκμο, φζηενα απυ γκςμμδυηεζε 

ημο ανμμδίμο μνγάκμο, δεκ ιαμβάκεηαη οπυρε μ πνυκμξ πμο πανήιζε πένακ ημο εφιμγμο, θαηά ηα 

δηάθμνα ζηάδηα ηςκ δηαδηθαζηχκ, γηα ημ μπμίμ δεκ εοζφκεηαη μ ακάδμπμξ θαη παναηείκεηαη, 

ακηίζημηπα, μ πνυκμξ θυνηςζεξ - πανάδμζεξ. 

Γθυζμκ μ ακάδμπμξ έπεη ιάβεη πνμθαηαβμιή, εθηυξ απυ ημ πνμβιεπυμεκμ θαηά ηα ακςηένς 

πνυζηημμ, θαηαιμγίδεηαη ζε βάνμξ ημο θαη ηυθμξ επί ημο πμζμφ ηεξ πνμθαηαβμιήξ, πμο 

οπμιμγίδεηαη απυ ηεκ επυμεκε ηεξ ιήλεξ ημο ζομβαηηθμφ πνυκμο, μέπνη ηεκ πνμζθυμηζε ημο 

ζομβαηηθμφ οιηθμφ, με ημ ηζπφμκ θάζε θμνά ακχηαημ υνημ ημο πμζμζημφ ημο ηυθμο οπενεμενίαξ. 

[ε πενίπηςζε αοηή ζομπιενχκεηαη εθυζμκ πνμβιέπεηαη ε πμνήγεζε πνμθαηαβμιήξ]. 

Ε είζπναλε ημο πνμζηίμμο θαη ηςκ ηυθςκ επί ηεξ πνμθαηαβμιήξ γίκεηαη με παναθνάηεζε απυ ημ 

πμζυ πιενςμήξ ημο ακαδυπμο ή, ζε πενίπηςζε ακεπάνθεηαξ ή έιιεηρεξ αοημφ, με ηζυπμζε 

θαηάπηςζε ηεξ εγγφεζεξ θαιήξ εθηέιεζεξ θαη πνμθαηαβμιήξ ακηίζημηπα, εθυζμκ μ ακάδμπμξ δεκ 

θαηαζέζεη ημ απαηημφμεκμ πμζυ. 

Οε πενίπηςζε έκςζεξ μηθμκμμηθχκ θμνέςκ, ημ πνυζηημμ θαη μη ηυθμη επηβάιιμκηαη ακαιυγςξ ζε 

υια ηα μέιε ηεξ έκςζεξ. 
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 Άρκρο 207 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, δοκάμεη ηςκ 

υνςκ ηςκ άνζνςκ 5.2 (Ηήνολε μηθμκμμηθμφ θμνέα εθπηχημο - Ηονχζεηξ), 6.1. (νυκμξ 

πανάδμζεξ οιηθχκ), 6.4. (Απυννηρε ζομβαηηθχκ οιηθχκ – ακηηθαηάζηαζε), θαζχξ θαη θαη΄ 

εθανμμγή ηςκ ζομβαηηθχκ υνςκ κα αζθήζεη πνμζθογή γηα ιυγμοξ κμμημυηεηαξ θαη μοζίαξ 

εκχπημκ ημο θμνέα πμο εθηειεί ηε ζφμβαζε μέζα ζε ακαηνεπηηθή πνμζεζμία (30) εμενχκ απυ ηεκ 

εμενμμεκία ηεξ θμηκμπμίεζεξ ή ηεξ πιήνμοξ γκχζεξ ηεξ ζπεηηθήξ απυθαζεξ. Ε εμπνυζεζμε 

άζθεζε ηεξ πνμζθογήξ ακαζηέιιεη ηηξ επηβαιιυμεκεξ θονχζεηξ. Γπί ηεξ πνμζθογήξ απμθαζίδεη 

ημ ανμμδίςξ απμθαηκυμεκμ υνγακμ, φζηενα απυ γκςμμδυηεζε ημο πνμβιεπυμεκμο ζηηξ 

πενηπηχζεηξ β΄ θαη δ΄ ηεξ παναγνάθμο 11 ημο άνζνμο 221 ημο κ.4412/2016 μνγάκμο, εκηυξ 

πνμζεζμίαξ ηνηάκηα (30) εμενχκ απυ ηεκ άζθεζή ηεξ, άιιςξ ζεςνείηαη ςξ ζηςπενχξ 

απμννηθζείζα. Ηαηά ηεξ απυθαζεξ αοηήξ δεκ πςνεί ε άζθεζε άιιεξ μπμηαζδήπμηε θφζεξ 

δημηθεηηθήξ πνμζθογήξ. Ακ θαηά ηεξ απυθαζεξ πμο επηβάιιεη θονχζεηξ δεκ αζθεζεί εμπνυζεζμα 

ε πνμζθογή ή ακ απμννηθζεί αοηή απυ ημ απμθαηκυμεκμ ανμμδίςξ υνγακμ, ε απυθαζε θαζίζηαηαη 

μνηζηηθή. Ακ αζθεζεί εμπνυζεζμα πνμζθογή, ακαζηέιιμκηαη μη ζοκέπεηεξ ηεξ απυθαζεξ μέπνη 

αοηή κα μνηζηηθμπμηεζεί. 

 

5.4 Δηθαζηηθή επίιοζε δηαθμνώκ 

Ηάζε δηαθμνά μεηαλφ ηςκ ζομβαιιυμεκςκ μενχκ πμο πνμθφπηεη απυ ηηξ ζομβάζεηξ πμο 

ζοκάπημκηαη ζημ πιαίζημ ηεξ πανμφζαξ δηαθήνολεξ , επηιφεηαη με ηεκ άζθεζε πνμζθογήξ ή 

αγςγήξ ζημ Δημηθεηηθυ Γθεηείμ ηεξ Νενηθένεηαξ Ηνήηεξ, ζηεκ μπμία εθηειείηαη εθάζηε ζφμβαζε, 

θαηά ηα εηδηθυηενα μνηδυμεκα ζηηξ παν. 1 έςξ θαη 6 ημο άνζνμο 205Α ημο κ. 4412/2016108. 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. 
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 Άρκρο 205 του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ. 37 του άρκρου 107 του Ν.4497/2017 
 
108

   Ρρβ. άρκρο 205Α του ν. 4412/2016, όπωσ προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019. 
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6. ΓΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΚΣΓΛΓΗ  

6.1  Υνόκμξ πανάδμζεξ οιηθώκ 

6.1.1. Μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα παναδχζεη ηα μπήμαηα εκηυξ ελήκηα (60) εμενώκ απυ ηεκ 

οπμγναθή θαη ακάνηεζε ηεξ ζφμβαζεξ ζημ ΗΕΙΔΕΟ, επί πμηκή απμθιεηζμμφ. 

Μ ζομβαηηθυξ πνυκμξ πανάδμζεξ ηςκ οιηθχκ μπμνεί κα παναηείκεηαη, πνηκ απυ ηε ιήλε ημο 

ανπηθμφ ζομβαηηθμφ πνυκμο πανάδμζεξ, οπυ ηηξ πνμτπμζέζεηξ ημο άνζνμο 206 ημο κ. 

4412/2016. Οηεκ πενίπηςζε πμο ημ αίηεμα οπμβάιιεηαη απυ ημκ ακάδμπμ θαη ε πανάηαζε 

πμνεγείηαη πςνίξ κα ζοκηνέπμοκ ιυγμη ακςηέναξ βίαξ ή άιιμη ηδηαηηένςξ ζμβανμί ιυγμη πμο 

θαζηζημφκ ακηηθεημεκηθχξ αδφκαηε ηεκ εμπνυζεζμε πανάδμζε ηςκ ζομβαηηθχκ εηδχκ 

επηβάιιμκηαη μη θονχζεηξ ημο άνζνμο 207 ημο κ. 4412/2016. 

6.1.2. Γάκ ιήλεη μ ζομβαηηθυξ πνυκμξ πανάδμζεξ, πςνίξ κα οπμβιεζεί εγθαίνςξ αίηεμα 

πανάηαζεξ ή, εάκ ιήλεη μ παναηαζείξ, θαηά ηα ακςηένς, πνυκμξ, πςνίξ κα παναδμζεί ημ οιηθυ, μ 

ακάδμπμξ θενφζζεηαη έθπηςημξ. 

6.1.3. Μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα εηδμπμηεί ηεκ οπενεζία πμο εθηειεί ηεκ πνμμήζεηα, ηεκ 

απμζήθε οπμδμπήξ ηςκ οιηθχκ θαη ηεκ επηηνμπή παναιαβήξ, γηα ηεκ εμενμμεκία πμο πνμηίζεηαη 

κα παναδχζεη ημ οιηθυ, ημοιάπηζημκ πέκηε (5) ενγάζημεξ εμένεξ κςνίηενα. 

Ιεηά απυ θάζε πνμζθυμηζε οιηθμφ ζηεκ απμζήθε οπμδμπήξ αοηχκ, μ ακάδμπμξ οπμπνεμφηαη κα 

οπμβάιεη ζηεκ οπενεζία απμδεηθηηθυ, ζεςνεμέκμ απυ ημκ οπεφζοκμ ηεξ απμζήθεξ, ζημ μπμίμ 

ακαθένεηαη ε εμενμμεκία πνμζθυμηζεξ, ημ οιηθυ, ε πμζυηεηα θαη μ ανηζμυξ ηεξ ζφμβαζεξ ζε 

εθηέιεζε ηεξ μπμίαξ πνμζθμμίζηεθε. 

6.2  Παναιαβή οιηθώκ - Υνόκμξ θαη ηνόπμξ παναιαβήξ οιηθώκ 

 

6.2.1. H παναιαβή ηςκ οιηθχκ γίκεηαη απυ επηηνμπέξ, πνςημβάζμηεξ ή θαη δεοηενμβάζμηεξ, 

πμο ζογθνμημφκηαη ζφμθςκα με ηεκ παν. 11 εδ. β ημο άνζνμο 221 ημο Κ.4412/16109  ζφμθςκα με 

ηα μνηδυμεκα ζημ άνζνμ 208 ημο ςξ άκς κυμμο. Ηαηά ηεκ δηαδηθαζία παναιαβήξ ηςκ οιηθχκ 

δηεκενγείηαη πμζμηηθυξ θαη πμημηηθυξ έιεγπμξ θαη εθυζμκ ημ επηζομεί μπμνεί κα παναζηεί θαη μ 

ακάδμπμξ. 

Πμ θυζημξ ηεξ δηεκένγεηαξ ηςκ ειέγπςκ βανφκεη ημκ ακάδμπμ. 

Ε επηηνμπή παναιαβήξ, μεηά ημοξ πνμβιεπυμεκμοξ ειέγπμοξ ζοκηάζζεη πνςηυθμιια 

(μαθνμζθμπηθυ – μνηζηηθυ- παναιαβήξ ημο οιηθμφ με παναηενήζεηξ –απυννηρεξ  ηςκ οιηθχκ) 

ζφμθςκα με ηεκ παν.3 ημο άνζνμο 208 ημο κ. 4412/16. 

                                                           
109 Άρκρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “ Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ 

ςυγκροτείται τριμελισ ι πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινομζνου οργάνου. Το όργανο αυτό ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ, προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι 
αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα, παρακολουκεί και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των 
υποχρεϊςεων του αναδόχου και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. Με 
απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και 
παραλαβισ με τισ παραπάνω αρμοδιότθτεσ”  
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Πα πνςηυθμιια πμο ζοκηάζζμκηαη απυ ηηξ επηηνμπέξ (πνςημβάζμηεξ – δεοηενμβάζμηεξ) 

θμηκμπμημφκηαη οπμπνεςηηθά θαη ζημοξ ακαδυπμοξ. 

Ριηθά πμο απμννίθζεθακ ή θνίζεθακ παναιεηπηέα με έθπηςζε επί ηεξ ζομβαηηθήξ ηημήξ, με βάζε 

ημοξ ειέγπμοξ πμο πναγμαημπμίεζε ε πνςημβάζμηα επηηνμπή παναιαβήξ, μπμνμφκ κα 

παναπέμπμκηαη γηα επακελέηαζε ζε δεοηενμβάζμηα επηηνμπή παναιαβήξ φζηενα απυ αίηεμα ημο 

ακαδυπμο ή αοηεπάγγειηα ζφμθςκα με ηεκ παν. 5 ημο άνζνμο 208 ημο κ.4412/16. Πα έλμδα 

βανφκμοκ ζε θάζε πενίπηςζε ημκ ακάδμπμ. 

Γπίζεξ, εάκ μ ηειεοηαίμξ δηαθςκεί με ηα απμηειέζμαηα ηςκ ενγαζηενηαθχκ ελεηάζεςκ πμο  

δηεκενγήζεθακ απυ πνςημβάζμηεξ ή δεοηενμβάζμηεξ επηηνμπέξ παναιαβήξ μπμνεί κα δεηήζεη 

εγγνάθςξ ελέηαζε θαη΄ έθεζε ηςκ μηθείςκ ακηηδεηγμάηςκ, μέζα ζε ακαηνεπηηθή πνμζεζμία 

είθμζη (20) εμενχκ απυ ηεκ γκςζημπμίεζε ζε αοηυκ ηςκ απμηειεζμάηςκ ηεξ ανπηθήξ ελέηαζεξ,  

με ημκ ηνυπμ  πμο πενηγνάθεηαη ζηεκ παν. 8 ημο άνζνμο 208 ημο Κ.4412/16. 

Πμ απμηέιεζμα  ηεξ θαη΄ έθεζε ελέηαζεξ είκαη οπμπνεςηηθυ θαη ηειεζίδηθμ θαη γηα ηα δφμ μένε. 

Μ ακάδμπμξ δεκ μπμνεί κα δεηήζεη παναπμμπή ζε δεοηενμβάζμηα επηηνμπή παναιαβήξ μεηά ηα 

απμηειέζμαηα ηεξ θαη΄έθεζε ελέηαζεξ. 

6.2.2. Ε παναιαβή ηςκ μπεμάηςκ πναγμαημπμηείηαη εκηυξ ελήκηα (60) εμενώκ απυ ηεκ 

οπμγναθή θαη ακάνηεζε ηεξ ζφμβαζεξ ζημ ΗΕΙΔΕΟ, επί πμηκή απμθιεηζμμφ.  

Ακ ε παναιαβή ηςκ οιηθχκ θαη ε ζφκηαλε ημο ζπεηηθμφ πνςημθυιιμο δεκ πναγμαημπμηεζεί απυ 

ηεκ επηηνμπή παναιαβήξ μέζα ζημκ μνηδυμεκμ απυ ηε ζφμβαζε πνυκμ, ζεςνείηαη υηη ε παναιαβή 

ζοκηειέζζεθε αοημδίθαηα, με θάζε επηθφιαλε ηςκ δηθαηςμάηςκ ημο Δεμμζίμο θαη εθδίδεηαη πνμξ 

ημφημ ζπεηηθή απυθαζε ημο ανμμδίμο απμθαηκμμέκμο μνγάκμο, με βάζε μυκμ ημ ζεςνεμέκμ απυ 

ηεκ οπενεζία πμο παναιαμβάκεη ηα οιηθά απμδεηθηηθυ πνμζθυμηζεξ ημφηςκ, ζφμθςκα δε με ηεκ 

απυθαζε αοηή ε απμζήθε ημο θμνέα εθδίδεη δειηίμ εηζαγςγήξ ημο οιηθμφ θαη εγγναθήξ ημο ζηα 

βηβιία ηεξ, πνμθεημέκμο κα πναγμαημπμηεζεί ε πιενςμή ημο ακαδυπμο. 

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

πναγμαημπμημφκηαη μη πνμβιεπυμεκμη απυ ηεκ ζφμβαζε έιεγπμη απυ επηηνμπή πμο ζογθνμηείηαη 

με απυθαζε ημο ανμμδίμο απμθαηκμμέκμο μνγάκμο, ζηεκ μπμία δεκ μπμνεί κα ζομμεηέπμοκ μ 

πνυεδνμξ θαη ηα μέιε ηεξ επηηνμπήξ πμο δεκ πναγμαημπμίεζε ηεκ παναιαβή ζημκ πνμβιεπυμεκμ 

απυ ηεκ ζφμβαζε πνυκμ. Ε παναπάκς επηηνμπή παναιαβήξ πνμβαίκεη ζε υιεξ ηηξ δηαδηθαζίεξ 

παναιαβήξ πμο πνμβιέπμκηαη απυ ηεκ ςξ άκς πανάγναθμ 1 θαη ημ άνζνμ 208 ημο κ. 4412/2016 

θαη ζοκηάζζεη ηα ζπεηηθά πνςηυθμιια. Μη εγγοεηηθέξ επηζημιέξ πνμθαηαβμιήξ θαη θαιήξ 

εθηέιεζεξ δεκ επηζηνέθμκηαη πνηκ απυ ηεκ μιμθιήνςζε υιςκ ηςκ πνμβιεπμμέκςκ απυ ηε 

ζφμβαζε ειέγπςκ θαη ηε ζφκηαλε ηςκ ζπεηηθχκ πνςημθυιιςκ.110 

6.4  Απόννηρε ζομβαηηθώκ οιηθώκ – Ακηηθαηάζηαζε 

6.4.1. Οε πενίπηςζε μνηζηηθήξ απυννηρεξ μιυθιενεξ ή μένμοξ ηεξ ζομβαηηθήξ πμζυηεηαξ ηςκ 

οιηθχκ, με απυθαζε ημο απμθαηκμμέκμο μνγάκμο φζηενα απυ γκςμμδυηεζε ημο ανμυδημο μνγάκμο, 

μπμνεί κα εγθνίκεηαη ακηηθαηάζηαζή ηεξ με άιιε, πμο κα είκαη ζφμθςκε με ημοξ υνμοξ ηεξ 

ζφμβαζεξ, μέζα ζε ηαθηή πνμζεζμία πμο μνίδεηαη απυ ηεκ απυθαζε αοηή. 

6.4.2. Ακ ε ακηηθαηάζηαζε γίκεηαη μεηά ηε ιήλε ημο ζομβαηηθμφ πνυκμο, ε πνμζεζμία πμο 

μνίδεηαη γηα ηεκ ακηηθαηάζηαζε δεκ μπμνεί κα είκαη μεγαιφηενε ημο 1/2 ημο ζοκμιηθμφ 

                                                           
110

 Στο άρκρο αυτό θ Α.Α. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΥΑ Ρ1/2489/6.09.1995 (Βϋ 
764), θ οποία δεν ζχει καταργθκεί. 
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ζομβαηηθμφ πνυκμο, μ δε ακάδμπμξ ζεςνείηαη ςξ εθπνυζεζμμξ θαη οπυθεηηαη ζε θονχζεηξ ιυγς 

εθπνυζεζμεξ πανάδμζεξ. 

Ακ μ ακάδμπμξ δεκ ακηηθαηαζηήζεη ηα οιηθά πμο απμννίθζεθακ μέζα ζηεκ πνμζεζμία πμο ημο 

ηάπζεθε θαη εθυζμκ έπεη ιήλεη μ ζομβαηηθυξ πνυκμξ, θενφζζεηαη έθπηςημξ θαη οπυθεηηαη ζηηξ 

πνμβιεπυμεκεξ θονχζεηξ. 

6.4.3. Ε επηζηνμθή ηςκ οιηθχκ πμο απμννίθζεθακ γίκεηαη ζφμθςκα με ηα πνμβιεπυμεκα ζηηξ 

παν. 2 θαη 3  ημο άνζνμο 213 ημο κ. 4412/2016. 

6.6 Γγγοεμέκε ιεηημονγία πνμμήζεηαξ111  

Μ ειάπηζημξ πνυκμξ εγγφεζεξ θαιήξ ιεηημονγίαξ ηςκ μπεμάηςκ επί πμηκή απμθιεηζμμφ, είκαη έκα 

(01) έημξ απυ ηεκ εμενμμεκίαξ μνηζηηθήξ παναιαβήξ.  

Ηαηά ηεκ πενίμδμ ηεξ εγγοεμέκεξ ιεηημονγίαξ, μ ακάδμπμξ εοζφκεηαη γηα ηεκ θαιή ιεηημονγία ημο 

ακηηθεημέκμο ηεξ πνμμήζεηαξ Γπίζεξ, μθείιεη θαηά ημ πνυκμ ηεξ εγγοεμέκεξ ιεηημονγίαξ κα 

πνμβαίκεη ζηεκ πνμβιεπυμεκε ζοκηήνεζε θαη κα απμθαηαζηήζεη μπμηαδήπμηε βιάβε με ηνυπμ θαη 

ζε πνυκμ πμο πενηγνάθεηαη ζηηξ ηεπκηθέξ πνμδηαγναθέξ θαη ζηα ιμηπά ηεφπε ηεξ ζφμβαζεξ. 

Γηα ηεκ παναθμιμφζεζε ηεξ εθπιήνςζεξ ηςκ ζομβαηηθχκ οπμπνεχζεςκ ημο ακαδυπμο ε 

επηηνμπή παναθμιμφζεζεξ θαη παναιαβήξ ή ε εηδηθή επηηνμπή πμο μνίδεηαη γηα ημκ ζθμπυ αοηυκ 

απυ ηεκ ακαζέημοζα ανπή112 πνμβαίκεη ζημκ απαηημφμεκμ έιεγπμ ηεξ ζομμυνθςζεξ ημο ακαδυπμο 

ζηα πνμβιεπυμεκα ζηεκ ζφμβαζε γηα ηεκ εγγοεμέκε ιεηημονγία θαζ’ υιμκ ημκ πνυκμ ηζπφμξ ηεξ 

ηενχκηαξ ζπεηηθά πναθηηθά. Οε πενίπηςζε με ζομμυνθςζεξ ημο ακαδυπμο πνμξ ηηξ ζομβαηηθέξ 

ημο οπμπνεχζεηξ, επηηνμπή εηζεγείηαη ζημ απμθαηκυμεκμ υνγακμ ηεξ ζφμβαζεξ ηεκ έθπηςζε ημο 

ακαδυπμο. 

Ιέζα ζε έκα (1) μήκα απυ ηεκ ιήλε ημο πνμβιεπυμεκμο πνυκμο ηεξ εγγοεμέκεξ ιεηημονγίαξ ε ςξ 

άκς επηηνμπή ζοκηάζζεη ζπεηηθυ πνςηυθμιιμ παναιαβήξ ηεξ εγγοεμέκεξ ιεηημονγίαξ, ζημ μπμίμ 

απμθαίκεηαη γηα ηεκ ζομμυνθςζε ημο ακαδυπμο ζηηξ απαηηήζεηξ ηεξ ζφμβαζεξ. Οε πενίπηςζε με 

ζομμυνθςζεξ, μιηθήξ ή μενηθήξ, ημο ακαδυπμο, ημ ζοιιμγηθυ υνγακμ μπμνεί κα πνμηείκεη ηεκ 

μιηθή ή μενηθή θαηάπηςζε ηεξ εγγοήζεςξ θαιήξ ιεηημονγίαξ πμο πνμβιέπεηαη ζημ άνζνμ 4.1.2 

ηεξ πανμφζαξ. Πμ πνςηυθμιιμ εγθνίκεηαη απυ ημ ανμυδημ απμθαηκυμεκμ υνγακμ. 

                                                           
111

 Άρκρο 215 του ν. 4412/2016 
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   Ρρβλ άρκρο 215 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το αρ. 33 παρ. 5 του ν. 4608/2019. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι  ΜΓΛΓΣΗ ΔΗΜΟΤ ΥΓΡΟΝΗΟΤ 

 

Η με ανηζμό ΔΠΓ17/2018, Μειέηε ηεξ Δ/κζεξ Πενηβάιιμκημξ θαη Αγνμηηθήξ Παναγςγήξ. 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 
ΛΟΚΟ ΖΡΑΘΙΔΗΟΤ 

ΓΖΚΟ ΥΔΡΟΛΖΟΤ 
 

Γ/ΛΖ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ & 
ΑΓΡΟΣΗΘΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

Γήμος Υερζονήζοσ 
ΣΙΣΛΟ: Ππομήθεια ηεηπακίνηηων 

ημιθοπηηγών 
             

ΕΙΡΑ ΣΕΤΥΩΝ: ΓΠΔ17/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΚΔΙΔΣΖ 
ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ ΚΔ ΤΛΟΠΕΣΗΘΟ ΓΗΑΓΩΛΗΚΟ 

 
Ππομήθεια ηεηπακίνηηων ημιθοπηηγών 

 
 
 

Πξνϋπνινγηζκνύ: 59.991,20 ζε ΕΤΡΩ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Οκηώβπιορ 2018 
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Γηα ηα Γεληθά ηνηρεία ηεο Μειέηεο  

 
 

  
ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΛΟΚΟ ΖΡΑΘΙΔΗΟΤ 
ΓΖΚΟ ΥΔΡΟΛΖΟΤ 

Γ/ΛΖ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ & ΑΓΡΟΣΗΘΖ 
ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

_______________ 
 

 ΔΗΜΟ: Υεπζονήζος  
Σίηινο: Ππομήθεια ηεηπακίνηηων 
ημιθοπηηγών 
Πξνϋπνινγηζκόο: 59.991,20 ΕΤΡΩ 
Υξεκαηνδόηεζε: Δζοδα 

                              

 

Έγγπαθο Γήμος-Φοπέα:  
Σίηλορ: Ππομήθεια ηεηπακίνηηων ημιθοπηηγών 
Θωδ. Πποϋπ/ζμού: 70.7132.0003 
 
 
Πεπιγπαθή: 
Η παξνύζα κειέηε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα δύν πεηξειαηνθίλεησλ ηεηξαθίλεησλ θνξηεγώλ  
απηνθηλήησλ κε 1,5 θακπίλα , κε επελδπκέλε θαξόηζα,  ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 
κεηαθνξά έσο ηεζζάξσλ αηόκσλ, γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ. Ο πξνππνινγηζκόο 
ηεο κειέηεο αλέξρεηαη ζηα 59.991,20 επξσ θαη ζπκπεξηιακβάλεη εθηόο από ηε δαπάλε 
πξνκήζεηαο ησλ νρεκάησλ, ηα ηέιε ηαμηλόκεζεο θαη γεληθά όια ηα έμνδα πξνθεηκέλνπ λα 
θπθινθνξήζνπλ λόκηκα. 
 Η δαπάλε γηα ηελ παξνύζα πξνκήζεηα έρεη πξνβιεθζεί ζηνλ πξνππνινγηζκό έηνπο 2018 ηνπ 
Δήκνπ ζηνλ ΚΑ 70.7132.0003 κε πνζό εγγξαθήο 60.000,00 επξώ . 
 Ο θσδηθόο CPV ηεο πξνκήζεηαο είλαη 34131000-4 . 
 
 

                                              
Θ Δ Ω Ρ Ζ Θ Ζ Θ Δ 

Ι. Υεπζονήζος 05/10/2018 
Ο Πποϊζηάμενορ ηηρ Γ/νζηρ 

Πεπιβάλλονηορ & Αγποηικήρ Παπαγωγήρ 
 
 
 
 

ηαύπορ Θαζωηάκηρ 
Πολιηικόρ Κησ/κόρ 

 
Ι. Υεπζονήζος  05/10/2018 

Οι ςνηάξανηερ 
 
 
 
 

Θοςπλεηάκη Καπία-Δλένη 

 

Γηα ηα Γεληθά ηνηρεία ηεο Μειέηεο  
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΛΟΚΟ ΖΡΑΘΙΔΗΟΤ 
ΓΖΚΟ ΥΔΡΟΛΖΟΤ 

Γ/ΛΖ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ & ΑΓΡΟΣΗΘΖ 
ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

_______________ 
 

 ΔΗΜΟ: Υεπζονήζος  
Σίηινο: Ππομήθεια ηεηπακίνηηων 
ημιθοπηηγών 
Πξνϋπνινγηζκόο: 59.991,20 ΕΤΡΩ 
Υξεκαηνδόηεζε: Δζοδα 

                              
 

Έγγπαθο Γήμος-Φοπέα:  
Σίηλορ: Ππομήθεια ηεηπακίνηηων ημιθοπηηγών 
Θωδ. Πποϋπ/ζμού: 70.7132.0003 
 
 
Πεπιγπαθή: 
Η παξνύζα κειέηε αθνξά ζηελ πξνκήζεηα δύν πεηξειαηνθίλεησλ ηεηξαθίλεησλ θνξηεγώλ  
απηνθηλήησλ κε 1,5 θακπίλα , κε επελδπκέλε θαξόηζα,  ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε 
κεηαθνξά έσο ηεζζάξσλ αηόκσλ, γηα ηηο αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Δήκνπ. Ο πξνππνινγηζκόο 
ηεο κειέηεο αλέξρεηαη ζηα 59.991,20 επξσ θαη ζπκπεξηιακβάλεη εθηόο από ηε δαπάλε 
πξνκήζεηαο ησλ νρεκάησλ, ηα ηέιε ηαμηλόκεζεο θαη γεληθά όια ηα έμνδα πξνθεηκέλνπ λα 
θπθινθνξήζνπλ λόκηκα. 
 Η δαπάλε γηα ηελ παξνύζα πξνκήζεηα έρεη πξνβιεθζεί ζηνλ πξνππνινγηζκό έηνπο 2018 ηνπ 
Δήκνπ ζηνλ ΚΑ 70.7132.0003 κε πνζό εγγξαθήο 60.000,00 επξώ . 
 Ο θσδηθόο CPV ηεο πξνκήζεηαο είλαη 34131000-4 . 
 
 

                                              
Θ Δ Ω Ρ Ζ Θ Ζ Θ Δ 

Ι. Υεπζονήζος 05/10/2018 
Ο Πποϊζηάμενορ ηηρ Γ/νζηρ 

Πεπιβάλλονηορ & Αγποηικήρ Παπαγωγήρ 
 
 
 
 

ηαύπορ Θαζωηάκηρ 
Πολιηικόρ Κησ/κόρ 

 
Ι. Υεπζονήζος  05/10/2018 

Οι ςνηάξανηερ 
 
 
 
 

Θοςπλεηάκη Καπία-Δλένη 

 

Πεξηγξαθηθόο Σίηινο:  

Γηα ηα Γεληθά ηνηρεία ηεο Μειέηεο  

 
 

Για ηα Γενικά ηοισεία ηηρ Κελέηηρ  
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 
ΛΟΚΟ ΖΡΑΘΙΔΗΟΤ 

ΓΖΚΟ ΥΔΡΟΛΖΟΤ 
 

Γ/ΛΖ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ & 
ΑΓΡΟΣΗΘΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

 ΔΗΜΟ: Υεπζονήζος  
ΕΡΓΟ:    Ππομήθεια ηεηπακίνηηων 
ημιθοπηηγών 

 
                              

 
 

 

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ 

ΓΗΜΟ ΥΔΡΟΝΗΟΤ 

Γ/ΝΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ & 

ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 

_______________ 

 

 Γήμος Υερζονήζοσ 

ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια τετρακίνητων ημιφορτηγών 

                            

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 

Ανηικείμενο Ππομήθειαρ 

Με ηην μελέηη αςηή πποβλέπεηαι η ππομήθεια "Προμήθεια ηεηρακίνηηων ημιθορηηγών", 

για ηην κάλςτη αναγκών ηοσ Γήμοσ Υερζονήζοσ.   

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 

Ιζσύοςζερ διαηάξειρ 

Η εκηέλεζη ηηρ ππομήθειαρ θα γίνει ζύμθυνα με: 

 

1. Τιρ διαηάξειρ ηος  Ν. 4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 

Αναλσηικές Σετνικές Προδιαγραθές 

 

- Υπώμα : ιεπθό ή αλνηθηόρξσκν κεηαιιηθό. ηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθεξζεί όρεκα 
κεηαιιηθνύ ρξώκαηνο ηεο αλσηέξσ απόρξσζεο, ε ηειηθή επηινγή ρξώκαηνο ζα γίλεη από 
ην Δήκν. 
- Θινηηήπαρ : ηνπιάρηζηνλ 2300  θ.ε, ηνπιάρηζηνλ 120KW , 160 HP ,  πξνδηαγξαθώλ 
EURO 6 
- Θαύζιμο  : diesel 
- Θίνηζη  : Η θίλεζε πξέπεη λα κπνξεί λα κεηαδίδεηαη θαη ζηνπο ηέζζεξηο ηξνρνύο. Η 
επηινγή ηεο θαηαλνκήο ηεο θίλεζεο πξέπεη λα γίλεηαη απν ηελ θακπίλα ηνπ νρήκαηνο 
κέζσ θαηάιιεινπ ρεηξηζηεξίνπ θαη νη δπλαηόηεηεο θίλεζεο ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνπλ: 
α) κεηάδνζε θίλεζεο κόλν ζηνλ πίζσ άμνλα, β) κεηάδνζε θίλεζεο θαη ζηνπο δύν άμνλεο 
ηαπηόρξνλα, γ) κεηάδνζε θίλεζεο θαη ζηνπο δύν άμνλεο ηαπηόρξνλα κε 
ππνπνιιαπιαζηαζκό ζρέζεσλ (αξγή).  Θα πξέπεη λα είλαη δπλαηή ε ελαιιαγή κεηαμύ ησλ 
αλσηέξσ α) θαη β) ελ θηλήζεη. 
Σν όρεκα πξέπεη λα δηαζέηεη δηαθνξηθό πεξηνξηζκέλεο νιίζζεζεο. 
- Πέδηζη  : Σν όρεκα πξέπεη λα δηαζέηεη ABS. 
- Θαμπίνα επιβαηών : Θα πξέπεη λα θέξεη όια ηα ζπζηήκαηα θαη όξγαλα γηα αζθαιή 
νδήγεζε ζε δύζβαηα θαη αλώκαια εδάθε, θαζώο θαη απηά πνπ πξνβιέπνληαη από ηνλ 
Κώδηθα Οδηθήο Κπθινθνξίαο πξνθεηκέλνπ λα ρνξεγεζεί άδεηα θπθινθνξίαο από ηελ 
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αξκόδηα ππεξεζία. Σν ηηκόλη πξέπεη λα είλαη πδξαπιηθό θαη ξπζκηδόκελν ηνπιάρηζηνλ θαζ' 
ύςνο. Θα έρεη ξάδην CD κε ηνπιάρηζηνλ δύν ερεία. Σα παξάζπξα ηνπ νρήκαηνο ζα πξέπεη 
λα είλαη ειεθηξηθά θαη νη εμσηεξηθνί θαζξέπηεο ειεθηξηθά ξπζκηδόκελνη. 
Σν όρεκα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλν κε αεξόζαθθνπο νδεγνύ- ζπλνδεγνύ (ηνπιάρηζηνλ) 
θαη κε δώλεο αζθαιείαο επηβαηώλ ηξηώλ ζεκείσλ.  
Η θακπίλα πξέπεη λα είλαη εμνπιηζκέλε κε θιηκαηηζκό. 
Η ρσξεηηθόηεηα ηνπ ξεδεξβνπάξ ζα πξέπεη λα είλαη ηνπιάρηζηνλ 70 ιίηξα. 
Ο αξηζκόο ησλ ζέζεσλ επηβαηώλ πνπ ζα πξνβιέπεηαη ζηελ άδεηα θπθινθνξίαο πξέπεη λα 
είλαη 4. 
Σν θάζηζκα ηνπ νδεγνύ ζα έρεη δπλαηόηεηα ξύζκηζεο θαη ύςνο. 
Φώο αλάγλσζεο, θώηα θακπίλαο θιπ. 
- Σποσοί : ηνπο ζόινπο ησλ ηξνρώλ είλαη απαξαίηεην λα ππάξρνπλ ιαζπσηήξεο. 
- Θαπόηζα : Η θαξόηζα απαηηείηαη λα έρεη θαη' ειάρηζηνλ δηαζηάζεηο: πιάηνο 1,50κ, 
κήθνο 1,70κ, θαη σθέιηκν θνξηίν νρήκαηνο ηνπιάρηζηνλ 1200 θηιά. 
- Αζθάλεια : ABS/EBQ/BA/VDC κε θνπκπί απελεξγνπνίεζεο, αεξόζαθθνη νδεγνύ, 
ζπλνδεγνύ, πιεπξηθνί, εκπξόο δώλεο αζθαιείαο κε πξνεληαηήξεο θαη πεξηνξηζηέο 
θνξηίνπ, πίζσ δώλεο αζθαιείαο ηξηώλ ζεκείσλ, πξνζθέθαια πίζσ. 
- Άνεζη: Air condition, ειεθηξνκαγλεηηθέο θιεηδαξηέο. 
- Δξωηεπική εμθάνιζη: Αηζάιηλεο δάληεο κε ειαζηηθά γεληθήο ρξήζεο. 
Θα πεξηιακβάλνληαη:  
1. Εγρεηξίδην ρξήζεο-ζπληήξεζεο θαη θαηάινγνο αληαιιαθηηθώλ, 2. Ππξνζβεζηήξαο, 
ηξίγσλν ζηάζκεπζεο αλάγθεο, θαξκαθείν. 
 
ΤΚΠΙΖΡΩΚΑΣΗΘΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΣΔΥΛΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 
1. Η θάζε πξνζθνξά ζα πξέπεη λα αλαθέξεη κε ππεύζπλε δήισζε ηνπ πξνκεζεπηή ην 
ρξόλν πνπ δεζκεύεηαη θαη αλαιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα ησλ αληαιιαθηηθώλ ζην θνξέα θαη 
ηνλ ηξόπν πνπ πξνηίζεηαη λα αληηκεησπίδεη ηηο αλάγθεο ζε service. 
2. ηελ ηερληθή πξνζθνξά ζα δίλνληαη επίζεο ε πξνζθεξόκελε εγγύεζε θαιήο 
ιεηηνπξγίαο, πνπ κε πνηλή απνθιεηζκνύ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξόηεξε από έλα έηνο θαη ν 
ρξόλνο παξάδνζεο, πνπ κε πνηλή απνθιεηζκνύ δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιύηεξνο από 60 
εκέξεο. 
3. ηελ ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη λα επηζπλαθζνύλ ε έγθξηζε ηύπνπ ηνπ πξνζθεξόκελνπ 
νρήκαηνο, από ηελ νπνία ζα πξέπεη λα πξνθύπηεη ξεηά ε ζπκκόξθσζε ηνπ κε ηηο 
ηζρύνπζεο πξνδηαγξαθέο (EURO 6, ζνξύβνπ 73, εθπνκπέο θαπζαεξίσλ)  . 

 
 
 

Θ Δ Ω Ρ Ζ Θ Ζ Θ Δ 
Ι. Υεπζονήζος 05/10/2018 

Ο Πποϊζηάμενορ Γ/νζηρ Πεπιβάλλονηορ & 
Αγποηικήρ Παπαγωγήρ 

 
 
 

ηαύπορ Θαζωηάκηρ 
Πολιηικόρ Κησ/κόρ 

Ι. Υεπζονήζος  05/10/2018 
Οι ςνηάξανηερ 

 
 
 

Θοςπλεηάκη Καπία-Δλένη 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΛΟΚΟ ΖΡΑΘΙΔΗΟΤ 
ΓΖΚΟ ΥΔΡΟΛΖΟΤ 

Γ/ΛΖ ΠΔΡΗΒΑΙΙΟΛΣΟ & 
ΑΓΡΟΣΗΘΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

_______________ 
 

 ΔΗΜΟ: Υεπζονήζος 
ΣΙΣΛΟ: Ππομήθεια ηεηπακίνηηων 
ημιθοπηηγών 

 
                            

ΠΡΟΫΠΟΙΟΓΗΚΟ ΠΡΟΚΖΘΔΗΑ 

(Λ. 4412/16) 

 

 
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ ΜΟΝ. ΔΑΠΑΝΗ 

1 Ημιθοπηηγό ηεηπακίνηηο όχημα με 1,5 
καμπίνα 

 ηεμ 2,00 23.700,00 47.400,00 

2 Εξοδα ηαξινόμηζηρ κλπ  ηεμ 2,00 490,00 980,00 

    48.380,00 

  0,00 11.611,20  ΦΠΑ 24% 11.611,20 

  59.991,20 

 

        

 

Θ Δ Ω Ρ Ζ Θ Ζ Θ Δ 
Ι. Υεπζονήζος 05/10/2018 

Ο Πποϊζηάμενορ Γ/νζηρ Πεπιβάλλονηορ & 
Αγποηικήρ Παπαγωγήρ 

 
 
 

ηαύπορ Θαζωηάκηρ 
Πολιηικόρ Κησ/κόρ        

Ι. Υεπζονήζος  05/10/2018 
Οι ςνηάξανηερ 

 
 
 

Θοςπλεηάκη Καπία-Δλένη 

        

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ  ΣΓΤΔ 

Η ηοπμπμηεμέκε οπεύζοκε δήιςζε Σ.Γ.Τ.Δ. δηαηίζεηαη ζε επελενγάζημε μμνθή ζηεκ ηζημζειίδα 

ηεξ Γ.Α.Α.ΔΗ.Τ.: www.eaadhsy.gr θαη www.hsppa.gr θαζώξ θαη ζηε δηεύζοκζε (URL): 

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

 

Με ηεκ παν. 13 ημο άνζνμο 107 ημο Ν.4497/2017, πνμζηέζεθε άνζνμ 79Α ζημ Ν.4412/2016 ςξ 

ελήξ: 

«Άνζνμ 79Α» 

Τπμγναθή Γονςπασθμύ Γκηαίμο Γγγνάθμο ύμβαζεξ 

1.Καηά ηεκ οπμβμιή ημο Γονςπασθμύ Γκηαίμο Γγγνάθμο ύμβαζεξ (ΓΓΓ) ημο άνζνμο 79, είκαη 

δοκαηή, με μόκε ηεκ οπμγναθή ημο θαηά πενίπηςζε εθπνμζώπμο ημο μηθμκμμηθμύ θμνέα ε 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
http://www.hersonissos.gr/press-release/contests
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πνμθαηανθηηθή απόδεηλε ηςκ ιόγςκ απμθιεηζμμύ πμο ακαθένμκηαη ζηεκ πανάγναθμ 1 ημο άνζνμο 

73 γηα ημ ζύκμιμ ηςκ θοζηθώκ πνμζώπςκ πμο είκαη μέιε ημο δημηθεηηθμύ, δηεοζοκηηθμύ ή 

επμπηηθμύ μνγάκμο ημο ή έπμοκ ελμοζία εθπνμζώπεζεξ, ιήρεξ απμθάζεςκ ή ειέγπμο ζε αοηόκ. 

2. Ωξ εθπνόζςπμξ ημο μηθμκμμηθμύ θμνέα γηα ηεκ εθανμμγή ημο πανόκημξ άνζνμο, κμείηαη μ 

κόμημμξ εθπνόζςπμξ αοημύ, όπςξ πνμθύπηεη από ημ ηζπύμκ θαηαζηαηηθό ή ημ πναθηηθό 

εθπνμζώπεζήξ ημο θαηά ημ πνόκμ οπμβμιήξ ηεξ πνμζθμνάξ ή αίηεζεξ ζομμεημπήξ ή ημ 

ανμμδίςξ ελμοζημδμηεμέκμ θοζηθό πνόζςπμ κα εθπνμζςπεί ημκ μηθμκμμηθό θμνέα γηα 

δηαδηθαζίεξ ζύκαρεξ ζομβάζεςκ ή γηα ζογθεθνημέκε δηαδηθαζία ζύκαρεξ ζύμβαζεξ. 

3. Σξ παοόμ άοθοξ εθαομόζεηαι και για ηημ ρπξγοαθή ηξρ Σρπξπξιημέμξρ Εμηύπξρ 

Τπεύθρμηπ Δήλωζηπ (ΣΕΤΔ) ημ μπμίμ εθδίδεη ε Γκηαία Ακελάνηεηε Ανπή Δεμμζίςκ ομβάζεςκ 

(Γ.Α.Α.ΔΗ.Τ.).». 

 

ηξ έμηρπξ ηηπ ΣΕΤΔ ξι ξικξμξμικξί θξοείπ ξθείλξρμ μα ζρμπληοώμξρμ 

ΜΟΝΟ ηα ζημεία ηα ξπξία καθίζηαηαι απαοαίηηηα από ηημ παοξύζα 

διακήορνη. 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙI ΤΠΟΔΓΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΝΟΜΟ ΗΡΑΚΛΓΙΟΤ 

ΔΗΜΟ ΥΓΡΟΝΗΟΤ  

Δ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΓΙΩΝ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΓΙΩΝ                                  

                    

ΣΙΣΛΟ: «Πνμμήζεηα ηεηναθίκεηςκ 

εμηθμνηεγώκ»  

ΕΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Α/Α ΠΓΡΙΓΡΑΦΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΟΣΗΣΑ 
ΣΙΜΗ 

ΜΟΝ. 
ΔΑΠΑΝΗ 

1 
Ημηθμνηεγό ηεηναθίκεημ 

όπεμα με 1,5 θαμπίκα 
ηεμ 2   

2 Έλμδα ηαληκόμεζεξ θιπ ηεμ 2   

ΤΝΟΛΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ  

ΠΟΟ ΦΠΑ 24%  

ΣΓΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ  
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Γεκηθό ύκμιμ    

 

(Ανηζμεηηθώξ):            ………………………. €.  

(Οιμγνάθςξ): ……….…………………….……………………… …………………………………

………………………………….. 

 

 

 

                      Ο Πνμζθένςκ  

  

 

 

 


