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ΔΙΑΚΗΥΞΗ Αρ.  04/2020 

Ανοικτοφ, κάτω των ορίων,  Ηλεκτρονικοφ Δθμόςιου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ, για τθν παροχι 
υπθρεςιϊν εκτζλεςθσ τελεςίδικων αποφάςεων - πρωτοκόλλων κατεδάφιςθσ αυκαιρζτων 
περιφράξεων, καταςκευϊν, εγκαταςτάςεων και κτιςμάτων χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ, για το ζτοσ 2020.  

Α Ρ Ο Φ Α Σ Η  

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ  
ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΡΕΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Ζχοντασ υπόψθ :  
1. Τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 

Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ιςχφει. 
2. Τισ διατάξεισ του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Αϋ) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και 

εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ». 
3. Τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Αϋ) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, 

Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του 
άρκρου 1.   

4. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. Η του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Αϋ) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ 
νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων 
πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ».  

5. Τισ διατάξεισ του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Αϋ) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνζδριο». 

6. Τισ διατάξεισ του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Αϋ) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων – Αντικατάςταςθ 
του ζκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) – Ρροπτωχευτικι διαδικαςία 
εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ».  
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7. Τισ διατάξεισ του άρκρου 68 «Συμβάςεισ εργολαβίασ εταιρειϊν παροχισ υπθρεςιϊν» του ν. 
3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α’) «Νζο αςφαλιςτικό ςφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ 
εργαςιακζσ ςχζςεισ», όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 39 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 
137/Αϋ) και ιςχφει. 

8. Τισ διατάξεισ του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Αϋ) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων 
ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ». 

9. Τισ διατάξεισ του άρκρου 4 του Ρ.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Αϋ)  «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν 
Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.)», όπωσ ιςχφει. 

10. Τθν  με αρικμ. 196/03-08-2017 (ΦΕΚ 2824/Βϋ/11-08-2017) Απόφαςθ του Υπουργοφ 
Ψθφιακισ  Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ περί «κακοριςμοφ θμεριςιων και 
εβδομαδιαίων νομαρχιακϊν και τοπικϊν εφθμερίδων που ζχουν τθ δυνατότθτα 
καταχϊρθςθσ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου». 

11. Τισ διατάξεισ του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Αϋ) «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του 
Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει.  

12. Τισ διατάξεισ του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Αϋ) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ».  
13. Τισ διατάξεισ του ν .2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ 

και άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15. 
14. Τισ διατάξεισ του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Αϋ) «Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα 

και Ρολιτιςτικά Θζματα».  
15. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α') «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε 

δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία». 
16. Τισ διατάξεισ του άρκρου 24 του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α’) «Ρερί παρακράτθςθσ φόρου 

ειςοδιµατοσ», όπωσ ιςχφει µε το άρκρο 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α’) « Φορολογία 
ειςοδιµατοσ, επείγοντα µζτρα εφαρµογισ του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 
4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ». 

17. Τθν με αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/Βϋ) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ ««φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ». 

18. Τθν με αρ. 56902/215/19-05-2017 (1924/Β’) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)». 

19. Τθν με αρ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β’/16.11.2016) Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων με κζμα: «Ζγκριςθ του "Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ 
Διλωςθσ" (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ), για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ δθμόςιασ Σφμβαςθσ κάτω των ορίων των Οδθγιϊν». 

20. Τθν υπ' αρ. 1191/14-03-2017 (ΦΕΚ 969/Β’) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ «Κακοριςμόσ του 
χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 
0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ και των 
λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3, του άρκρου 350 του ν. 4412/2016». 

21. Τθν με αρικμ. οικ. 4241/127/30.01.2019 (ΦΕΚ 173/Αϋ) Απόφαςθ τθσ Υπουργοφ Εργαςίασ, 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ «Κακοριςμόσ κατϊτατου μιςκοφ και 
κατϊτατου θμερομιςκίου για τουσ υπαλλιλουσ και τουσ εργατοτεχνίτεσ όλθσ τθσ χϊρασ». 

22. Τισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, τισ λοιπζσ διατάξεισ 
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  
κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

23. Τισ διατάξεισ του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Αϋ)  «Διοίκθςθ, Οργάνωςθ, Στελζχωςθ τθσ 
Ρεριφζρειασ, ρφκμιςθ κεμάτων για τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ». 
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24. Τισ διατάξεισ του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

25. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Αϋ) «Οργανιςμόσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

26. Τισ διατάξεισ του Ν. 4368/16 (ΦΕΚ 21 /Α’) «Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του κυβερνθτικοφ 
ζργου και άλλεσ διατάξεισ». 

27. Τισ διατάξεισ του άρκρου 28 του Ν. 4325 (ΦΕΚ 47/Α’) «Εκδθµοκρατιςµόσ τθσ ∆ιοίκθςθσ – 
καταπολζµθςθ γραφειοκρατίασ και θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ. Αποκατάςταςθ αδικιϊν κι 
άλλεσ διατάξεισ». 

28. Τισ διατάξεισ του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 107/τ.Αϋ/30-5-1997)  «Ρερί προςταςίασ των δαςϊν και 
των δαςικϊν εν γζνει εκτάςεων τθσ χϊρασ» και ειδικότερα των άρκρων 16 και  67A, 71 όπωσ 
προςτζκθκαν και τροποποιικθκαν με τα άρκρα 40 και 41 του Ν.4280/2014 (ΦΕΚ 159/τ.Αϋ/8-
8-2014) «Ρεριβαλλοντολογικι αναβάκμιςθ και ιδιωτικι πολεοδόμθςθ - Βιϊςιμθ ανάπτυξθ 
οικιςμϊν - υκμίςεισ δαςικισ νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ» και ιςχφουν ςιμερα. 

29. Ο Ν. 4178/7-8-2013 (ΦΕΚ 174 Α /8-8-2013) «Αντιμετϊπιςθ τθσ Αυκαίρετθσ Δόμθςθσ 
Ρεριβαλλοντικό Ιςοηφγιο και άλλεσ διατάξεισ» αρκ. 38. 

30. O Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167/Αϋ/3-11-2017) «Ζλεγχοσ και προςταςία του Δομθμζνου 
Ρεριβάλλοντοσ και άλλεσ διατάξεισ». 

31. Τισ διατάξεισ του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020). «Εκςυγχρονιςμόσ περιβαλλοντικισ 
νομοκεςίασ, ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία των Οδθγιϊν 2018/844 και 2019/692 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπζσ διατάξεισ». 

32. Τθν με αρικμ.13912/15-05-2017 Απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν με τθν οποία 
διορίςτθκε Συντονιςτισ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ ο 
Μιχελάκθσ Βαςίλειοσ του Ρολυκάρπου (ΦΕΚ 250/τ. ΥΟΔΔ/26-05-2017). 

33. Τθν με αρικμ. πρωτ. οικ. 67748/18.06.2020 (ΑΔΑ: ΨΒ5ΔΟ1Γ-9ΛΒ) απόφαςι μασ περί 
ςυγκρότθςθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ ανοικτϊν διαγωνιςμϊν που αφοροφν 
τθν παροχι υπθρεςιϊν εκτζλεςθσ τελεςίδικων αποφάςεων - πρωτοκόλλων κατεδάφιςθσ 
αυκαιρζτων περιφράξεων, καταςκευϊν, εγκαταςτάςεων και κτιςμάτων χωρικισ 
αρμοδιότθτασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ, 

34. Τθν υπ' αρικμ. 795/05-02-2020 (ΑΔΑ:9Σ2Κ46Ψ844-0ΓΓ) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ του 
Ρράςινου Ταμείου. 

35. Τθν υπϋαρικμ. 2054/04-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΘΓΞΟ1Γ-Ο9Ω) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ για 
τθν παροχι υπθρεςιϊν κατεδάφιςθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Απ.Δ.Θπ.-Δ.Μ. 

36. Τθν ανάγκθ εκτζλεςθσ τελεςίδικων αποφάςεων - πρωτοκόλλων κατεδάφιςθσ αυκαιρζτων 
περιφράξεων, καταςκευϊν, εγκαταςτάςεων και κτιςμάτων χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ, για το ζτοσ 2020. 
 

Ρ    Ο  Κ  Η    Υ  Σ  Σ  Ο  Υ  Μ  Ε 

Ανοικτό, κάτω των ορίων, ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΟ  Δθμόςιο Μειοδοτικό  Διαγωνιςμό με ςφραγιςμζνεσ 
προςφορζσ, για τθν ανάδειξθ παροχι υπθρεςιϊν εκτζλεςθσ τελεςίδικων αποφάςεων - πρωτοκόλλων 
κατεδάφιςθσ αυκαιρζτων περιφράξεων, καταςκευϊν, εγκαταςτάςεων και κτιςμάτων χωρικισ 
αρμοδιότθτασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ, για το ζτοσ 2020 
ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ εκατό πενιντα τεςςάρων  χιλιάδων εννιακοςίων  ευρϊ και δεκαζξι λεπτϊν 

(154.902,16€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%,  από τα οποία τα εκατό ζντεκα χιλιάδεσ εκατόν 
ενενιντα πζντε ευρϊ και εβδομιντα ζνα λεπτά (111.195,71€) κα διατεκοφν από τισ πιςτϊςεισ 
προχπολογιςμό εξόδων του Ρράςινου Ταμείου οικονομικοφ ζτουσ 2020 (ΚΑΕ 2279) και τα 
ςαράντα τρεισ χιλιάδεσ επτακόςια ζξι ευρϊ και πενιντα λεπτά (43.706,50€) κα διατεκοφν  από 
τισ πιςτϊςεισ του τακτικοφ  προχπολογιςμοφ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ 
Μακεδονίασ *Φορζασ. 1903, Ε.Φ. 999.01 - Αρικµόσ Λογαριαςμοφ Εξόδου (ΑΛΕ) 3110189001 
οικονομικοφ ζτουσ 2020 
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Το ανωτζρω ποςό κατανζμεται ανά τμιμα, ανάλογα με τισ ανάγκεσ τθσ κάκε υπθρεςίασ και τθν πθγι 
χρθματοδότθςθσ ωσ εξισ: 

A. Τα χρθματοδοτοφμενα από τον προχπολογιςμό του Ρράςινου Ταμείου 

Α/Α 
Διμοσ- Ρεριοχι 

Αρ.πρωτ. 
κατεδάφιςθσ ι 

ζκκεςθ αυτοψίασ 

Υπόχρεοι για τθν 
βεβαίωςθ του 

κόςτουσ κατεδάφιςθσ 

Ρροχπολογι
-ςμόσ με 
ΦΡΑ 24% 

1 Θγουμενίτςασ 

Ν. Θεςπρωτίασ 

Μπζλλα Βράκα, 
Κάρβουνο, Δ.Δ. 

Συβότων 

2/19.04.2011 

αρ.πρωτ. 
κατεδάφιςθσ 

 

 

Τςίλθσ Ιωάννθσ 
3.436,04 

2 Θγουμενίτςασ 

Ν. Θεςπρωτίασ 

Αγία Ραραςκευι 
Δ.Δ.Ρλαταριάσ 

2/26.07.2010 

αρ.πρωτ. 
κατεδάφιςθσ 

 

Αναςταςίου 
Κωνςταντίνοσ του 

Χριςτου ("ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
ΒΑΧΟΣ") 

38.812,00 

3 
Θγουμενίτςασ 

Ν. Θεςπρωτίασ 

«Αγία Ραραςκευι» 
Δ.Δ. Ρλαταριάσ 

 

1/26-08-2016 

αρ.πρωτ. 
κατεδάφιςθσ 

 

 

Σοφφθσ Ρζτροσ του 
Βαςιλείου (Plataria 

Beach) 
52.207,67 

4 
Θγουμενίτςασ 

Ν. Θεςπρωτίασ  

ΜΑΛΙ ΜΡΑΔΙ Υπϋαρικμ. 63393/6-5-
2019 απόφαςθ 
Συντονιςτι ΑΔΘ-ΔΜ   

Άγγελοσ Λϊλοσ 
(απεβιϊςασ) , 

Σταματία χα Αγγζλου 
Λϊλου κάτοικοσ 
Θγουμενίτςασ 16.740,00 

Θγουμενίτςασ 

Ν. Θεςπρωτίασ  

ΒΙΓΛΑ Θϋ ΒΙΓΛΙΗΑ 

Χριςτοσ Γ.Σοφφθσ 
κάτοικοσ Μαργαριτίου 

 

B. Σα χρθματοδοτοφμενα από τον τακτικό προχπολογιςμό τθσ Απ.Δ.Θπ.Δ.-Μ. 

Α/Α 
Διμοσ- Ρεριοχι 

Αρ.πρωτ. 
κατεδάφιςθσ ι 

ζκκεςθ αυτοψίασ 

Υπόχρεοι για τθν 
βεβαίωςθ του 

κόςτουσ κατεδάφιςθσ 

Ρροχπολογι
-ςμόσ με 
ΦΡΑ 24% 

5. Δ. Ιωαννιτϊν 

παρόχκια περιοχι 
λίμνθσ Ραμβϊτιδασ 

Στρ.Ραπάγου 26 

(Αχινόσ) 

2/29.02.2016 

αρ.πρωτ. 
κατεδάφιςθσ 

 

Δόςθσ Χριςτοσ, 
ςφμφωνα με 

αρ.πρωτ.74676/17-9-
2018 ζγγραφο τθσ 

Κτθματικισ Υπθρεςίασ 
Ιωαννίνων 

2.058,40 

6. Δ. Δωδϊνθσ 

Θζςθ Μάνδρεσ 

Αρχαιολογικόσ χϊροσ 
Δωδϊνθσ, Ηϊνθ Α 

από 17-03-2010 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

Διμοσ Νικόλαοσ 
(φερόμενοσ ιδιοκτιτθσ 

από τθν ζκκεςθ 
αυτοψίασ) 

2.910,53 
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7. 

Δ. Ιωαννιτϊν 

Τ.Κ. Νιςου Ιωαννίνων 

από 04-03-2015 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

Αράπθ Ελευκερία του 
Σταφρου (φερόμενθ 
ιδιοκτιτρια από τθν 
ζκκεςθ αυτοψίασ) 

2.425,44 

8. 

Δ. Ιωαννιτϊν,  

Φιλίτθ 5, Ιωάννινα 

από 14-07-2016 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

Αναςταςίου Ελζνθ 

(φερόμενθ ιδιοκτιτρια 
από τθν ζκκεςθ 

αυτοψίασ) 

186,00 

9. 
Δ Ιωαννιτϊν,  

Ρλ. Νεομάρτυροσ 
Γεωργίου 

από 25-08-2016 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

Αποςτολίδθσ Γεϊργιοσ 
(φερόμενοσ ιδιοκτιτθσ 

από τθν ζκκεςθ 
αυτοψίασ) 

186,00 

10. 

Δ. Ιωαννιτϊν,  

Καλλάρθ 35, Ιωάννινα 

από 26-7-2016 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

Ραπαλζξθ Μαριλζνα 
(φερόμενθ ιδιοκτιτρια 

από τθν ζκκεςθ 
αυτοψίασ) 

310,00 

11. Δ. Θγουμενίτςασ  

Θζςθ «Μπζλα Βράκα» 
παραλίασ Συβότων 

(πλθςίον Ornella) 

αρ.1/15.03.2011 
πρωτόκολλο 
κατεδάφιςθσ 

Δεν διευκρινίηεται από 
Κτθματικι 

5.952,00 

12. 
Δ. Ρρεςπϊν 

Τ.Κ. Αγ. Γερμανοφ 

από 10-10-2016 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

(15/2016) 

Καπουράνθ Ελζνθ 

(φερόμενθ 
καταςκευάςτρια από 
τθν ζκκεςθ αυτοψίασ) 

700,00 

13. 
Δ. Αμυνταίου 

Τ.Κ. Σκλικρου 

από 02-10-2012 και 
06-12-12 ζκκεςθ 

αυτοψίασ (1/2013) 

Κουκουράβα 
Ευαγγελία 

(φερόμενθ ιδιοκτιτρια 
από τθν ζκκεςθ 

αυτοψίασ) 

1.400,00 

14. 
Δ. Αμυνταίου 

Τ.Κ. Νυμφαίου 

από 10-05-2011 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

(56/2011) 

Μίςςιοσ Αλζξανδροσ 
(φερόμενοσ ιδιοκτιτθσ 

από τθν ζκκεςθ 
αυτοψίασ) 

600,00 

15 

Δ. Φλϊρινασ 

Συνοικιςμόσ 
Νεοφωτίςτων  

Οδόσ Καλαμάρα 

από 20-03-2013 και 
19-05-14 εκκζςεισ 
αυτοψίασ 15/2014, 

16/2014 
(περ. Β & Γ), 

17/2014, 19/2014, 
21/2014, 22/2014, 
23/2014, 25/2014 

Ναηίρ Πλγα,  Hyska 
Zana,  Τεφίκ Σοφία, 
άποσ Αιμιλιανόσ,  
Άγνωςτοσ,  Θαλισ 

Απόςτολοσ 

(φερόμενοι ιδιοκτιτεσ 
από τθν ζκκεςθ 

αυτοψίασ) 

2.108,00 

16. Δ. Φλϊρινασ 

Συνοικιςμόσ 
Νεοφωτίςτων  

Οδόσ Καλαμάρα 

από 20-03-2013 και 
19-05-14 εκκζςεισ 

αυτοψίασ 
16/2014 (περ. Α), 
18/2014, 20/2014 

Ναηίρ Πλγα, Hyska 
Zana 

(φερόμενοι ιδιοκτιτεσ 
από τθν ζκκεςθ 

αυτοψίασ) 

19.799,08 
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17. 
Δ. Αμυνταίου 

Τ.Κ. Λεχόβου 

από 17-07-2018 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

(13/2018) 

Κάςςοσ Γεϊργιοσ 

(φερόμενοσ ιδιοκτιτθσ 
από τθν ζκκεςθ 

αυτοψίασ) 

2.250,00 

18. 
Δ. Φλϊρινασ 

Τ.Κ. Μελίτθσ 

από 30-10-2017 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

(1/2018) 

Αδαμίδθσ Ευάγγελοσ 

(φερόμενοσ ιδιοκτιτθσ 
από τθν ζκκεςθ 

αυτοψίασ) 

1.612,00 

19. 

Δ. Αμυνταίου  

Τ.Κ. Αμυνταίου 

από 26-7-2017 
ζκκεςθ 

αυτοψίασ(17/2017) 
όπωσ διορκϊκθκε ςε 

ςυνδυαςμό με τθν 
από 2-8-2001 ζκκεςθ 
αυτοψίασ (24/2001) 

 

Γεωργιάδθσ Λάηαροσ 

(φερόμενοσ ιδιοκτιτθσ 
από τθν ζκκεςθ 

αυτοψίασ) 1.209,00 

 

2. Τρόποσ -Χρόνοσ Υποβολισ Ρροςφορϊν 

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/2016 με 
χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) 
μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ,  φςτερα από ελάχιςτθ 
προκεςμία δζκα πζντε (15) θμερϊν από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςτο 
ΚΘΜΔΘΣ, δυνάμει των διατάξεων του άρκρου 121 του ν. 4412/2016. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που 
ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 
Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» . 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ 
ΥΡΟΒΟΛΗΣ 

ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΡΥΛΗ 
ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΞΗΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ 

ΩΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

 

Η Διαδικτυακι πφλθ  
www.promitheus.gov.gr   
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

12-08-2020 

 

θμερ/νία : 12-08-2020 

   ϊρα : 15.00 μ.μ. 

 

θμερ/νία: 27-08-2020 

ϊρα : 15.00 μ.μ. 

Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 6 τθσ τθσ ΥΑ Ρ1-2390/2013 «Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)».  

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα 
υποβολισ προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι 
ανακοίνωςι τθσ. 

1. Ραρζχεται θ δυνατότθτα για υποβολι προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα, όπωσ 
αναλφονται  ςτον ανωτζρω πίνακα τθσ παρ. 1. 

2. Ρροςφορζσ οι οποίεσ αναφζρονται ςε μζροσ και όχι ςτο ςφνολο των  απαιτοφμενων  εργαςίων 
ανά  τμιμα δεν κα λαμβάνονται υπόψθ. 

3. Κριτιριο ανάκεςθσ κα είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
τιμισ, για κάκε τμιμα ςτο ςφνολο των απαιτοφμενων εργαςιϊν. 

4. Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

5. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό (παρ. 2.2.1. του Αναλυτικοφ Τεφχουσ τθσ Ρροκιρυξθσ) 
ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ 
αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, β) κράτοσ-μζλοσ του 
Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ 
ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 
και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω 
Συμφωνίασ, κακϊσ και δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ 
παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

6. Οι προςφορζσ κα ιςχφουν και κα δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ, για ζνα(1) χρόνο από 
τθν επομζνθ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο 
από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

7. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ για 
κάκε προςφορά ανά τμιμα ςτο διαγωνιςμό (ςφμφωνα με το ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V-1), ποςοφ ίςου με 
το 2% επί τθσ ςυνολικισ  εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, μθ ςυνυπολογιηόμενων των 
δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ Φ.Ρ.Α., , με ανάλογθ 
ςτρογγυλοποίθςθ *άρκρο 72  παρ. 1α του Ν. 4412/2016+.  

Το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν ςυμμετοχισ που αντιςτοιχεί ανά τμιμα αναγράφεται ςτον 
πίνακα τθσ παρ. 2.2.2.1 του Αναλυτικοφ Τεφχουσ τθσ Ρροκιρυξθσ.  

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο 
ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν 
ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του 
χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, ιτοι μζχρι  τισ 02-10-2021,  άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ 
ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να 
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

8. Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να 
διακζτουν ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ 
υπογραφισ και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακι πφλθ 
www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθ διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 παρ. 1.2 ζωσ 
1.4 τθσ αρικμ. 56902/215/19-05-2017 (1924/Β’) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

9. Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν και ϊρα 11.00 π.μ., (02-09-2020), μζςω 
των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα οργάνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εφαρμοηόμενων 
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κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για τθν ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν 
(φμφωνα με τισ παρ.3.1.1.-3.1.2  του Αναλυτικοφ Σεφχουσ τθσ προκιρυξθσ). 

10. Η παροχι διευκρινιςεων επί τθσ προκιρυξθσ κα γίνει  ςφμφωνα με τθν παρ. 2.1.3  του 
Αναλυτικοφ Τεφχουσ τθσ Ρροκιρυξθσ. 

11. Θ ιςχφσ των ςυμβάςεων  που κα ςυναφκοφν κα ξεκινοφν από τθν θμερομθνία που κα ορίηεται ς’ 
αυτζσ και κα είναι διάρκειασ ζωσ τθν 15 Νοεμβρίου 2020. 

12. Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των εκατό πενιντα τεςςάρων  χιλιάδων 
εννιακοςίων  ευρϊ και δεκαζξι λεπτϊν (154.902,16€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%, 

13. Θ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ κα γίνει ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 1.6 του Αναλυτικοφ 
Τεφχουσ τθσ Διακιρυξθσ. Θμερομθνία αποςτολισ τθσ περίλθψθσ τθσ προκιρυξθσ  για 
δθμοςίευςθ ςτον τοπικό τφπο: 12-08-2020. 

14. Κατά τα λοιπά και για τισ περιπτϊςεισ που δεν αναφζρονται ρθτά ςτθν παροφςα διακιρυξθ και 
τα παραρτιματα τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο  μζροσ τθσ, κα εφαρμόηονται οι κείμενεσ 
ςχετικζσ διατάξεισ. 

15. Λοιπζσ πλθροφορίεσ  παρζχονται από τθ Διεφκυνςθ Οικονομικοφ - Τμιμα  Ρρομθκειϊν, Δ.Υ. & 
Κρ. Οχθμάτων  (Βορείου Θπείρου 20 – Ιωάννινα) – Τθλζφωνο:  2651360339 (Αντϊνθσ 
Μαυράκοσ). 

16. Ακολουκεί αναλυτικό τεφχοσ τθσ προκιρυξθσ, με τα παραρτιματα κακϊσ και υπόδειγμα 
ςφμβαςθσ, τα οποία αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ. 

     

                                                      

Ο Συντονιςτισ 
Αποκεντρωμζνθσ ∆ιοίκθςθσ  

Ηπείρου  - ∆υτικισ Μακεδονίασ 
 

Βαςίλειοσ Ρολ. Μιχελάκθσ 

 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ: 
Αναλυτικό Τεφχοσ Ρροκιρυξθσ με τα Ραραρτιματα 

ΚΟΙΝΟΡΟΙΗΣΗ (με email) 
1. Ρρόεδρο Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Διαγωνιςμοφ 
2. Επιμελθτιρια Ιωαννίνων, Θεςπρωτίασ και Φλϊρινασ 

ΕΣΩΤΕΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ 
1. Γραφείο Συντονιςτι  
2. Γραφείο ΓΔΕΛ 
3. Τμιματα Διοικθτικοφ Οικονομικοφ , Θεςπρωτίασ , Φλϊρινασ και Κοηάνθσ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 
ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΕΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ. & Κ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ  

 

 

ΔΙΑΚΗΥΞΗ Α. 04/2020 
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΡΟΚΗΥΞΗΣ 

Ανοικτοφ, κάτω των ορίων, Ηλεκτρονικοφ Δθμόςιου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ, 
για τθν παροχι υπθρεςιϊν εκτζλεςθσ τελεςίδικων αποφάςεων - πρωτοκόλλων 

κατεδάφιςθσ αυκαιρζτων περιφράξεων, καταςκευϊν, εγκαταςτάςεων και 
κτιςμάτων, χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου – 

Δυτικισ Μακεδονίασ, για το ζτοσ 2020 
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Συνοπτικά ςτοιχεία 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ  
ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ  
ΘΡΕΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΥΡΗΕΣΙΑ ΡΟΥ ΔΙΕΝΕΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΘΕΙΩΝ, Δ.Υ. & Κ. ΟΧΘΜΑΤΩΝ 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ραροχι υπθρεςιϊν εκτζλεςθσ τελεςίδικων αποφάςεων - 
πρωτοκόλλων κατεδάφιςθσ αυκαιρζτων περιφράξεων, 
καταςκευϊν, εγκαταςτάςεων και κτιςμάτων, χωρικισ 
αρμοδιότθτασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – 
Δυτικισ Μακεδονίασ, για το ζτοσ 2020.  

ΡΕΙΓΑΦΗ ΥΡΗΕΣΙΑΣ/ 
ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΣΑ CPV 

ΡΑΟΧΘ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ ΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ 
ΡΕΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
C.P.V. 90720000-0  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ανοικτόσ, κάτω των ορίων, Θλεκτρονικόσ, Δθμόςιοσ, 

Μειοδοτικόσ. 

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  
Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία 
του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΡΥΛΗ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ 
 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ. 

ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ 96099 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΞΗΣ ΚΑΙ ΩΑ  
ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ  

12-08-2020  
Ϊρα : 15.00 μ.μ. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΑ 
ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΩΝ  

27-08-2020  
Ϊρα : 15.00 μ.μ. 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΗΣ 
 ΡΟΣΦΟΩΝ  

02-09-2020  
Ϊρα : 11.00 π.μ. 

ΚΙΤΗΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ (ΚΑΤΑΚΥΩΣΗΣ) 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ κα είναι θ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
τιμισ για το κάκε Τμιμα ςτο ςφνολο των απαιτοφμενων  
ωρϊν εργαςίασ. 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 
εκατό πενιντα τεςςάρων  χιλιάδων εννιακοςίων  ευρϊ και 
δεκαζξι λεπτϊν (154.902,16€) ςυμπεριλαμβανομζνου 
ΦΡΑ 24%, 

 Θ εκτιμϊμενθ αξία, ανά τμιμα προςφοράσ αναλφεται 
ςτον ΠΙΝΑΚΑ τθσ παρ. 1.3. του Αναλυτικοφ Σεφχουσ τθσ 
προκιρυξθσ. 

ΡΗΓΗ ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
Ριςτϊςεισ προχπολογιςμό εξόδων του Ρράςινου 
Ταμείου οικονομικοφ ζτουσ 2020 (ΚΑΕ 2279), και οι 
πιςτϊςεισ του τακτικοφ  προχπολογιςμοφ τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ 
Μακεδονίασ *Φορζασ. 1903, Ε.Φ. 999.01 Αρικµόσ 
Λογαριαςμοφ Εξόδου (ΑΛΕ) 3110189001 οικονομικοφ 
ζτουσ 2020 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ Σφμφωνα με τα ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ ΙΙ & ΙΙΙ 

ΤΟΡΟΣ ΡΑΟΧΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ  

Οι περιοχζσ χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ, ςφμφωνα με τα 
πρωτόκολλα κατεδάφιςθσ  

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΕΡΙΣΤΟΛΕΣ   

*φμφωνα με το άρκρο 72 του Ν. 
4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ) 

Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ για κάκε προςφορά ανά 
τμιμα  (Υπθρεςία) ςτο διαγωνιςμό (Σφμφωνα με το 
ΡΑΑΤΘΜΑ V-1), ποςοφ ίςου με το 2% επί τθσ ςυνολικισ  
εκτιμϊμενθσ αξίασ εκτόσ Φ.Ρ.Α.,  *άρκρο 72  παρ. 1α του ν. 
4412/2016].  

Ωσ εκτιμϊμενθ αξία νοείται το ποςό που αναλογεί ςτο 
τμιμα/Τπθρεςία  για το οποίο γίνεται θ προςφορά. 

Εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 72 παρ. 1β του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ 
ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ.  

Ωσ αξία τθσ ςφμβαςθσ  νοείται το ποςό που αναλογεί ςτο 
τμιμα – Τπθρεςία  για το οποίο γίνεται θ προςφορά. 

ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Θ ιςχφσ των ςυμβάςεων  που κα ςυναφκοφν κα ξεκινοφν 
από τθν θμερομθνία που κα ορίηεται ςε αυτζσ και κα είναι 
διάρκειασ ζωσ τθν 15 Νοεμβρίου 2020. 

ΚΑΤΗΣΕΙΣ 

Κράτθςθ 0,07% υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων *άρκρο 4 του  ν. 4013/2011 (Αϋ204) 
όπωσ ιςχφει+. 

Κράτθςθ φψουσ 0,06%, υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (παρ. 3 του άρκρου 350 του ν. 
4412/2016). 

Κράτθςθ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου (παρ. 6 του άρκρου 36 
του ν. 4412/2016). 

Ημερομθνία αποςτολισ για δθμοςίευςθ 
ςτον Ελλθνικό Τφπο 12-08-2020 

Ανάρτθςθ ςτθ Διαφγεια  12-08-2020  

Καταχϊρθςθ ςτο ΚΗΜΔΗΣ 12-08-2020  

Ανάρτθςθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του 
ΕΣΗΔΗΣ  
www.promitheus.gov.gr  

12-08-2020 

Ανάρτθςθ ςτθν Ιςτοςελίδα τθσ ΑΡ.Δ.ΗΡ.-
Δ.Μ.  
 www.apdhp-dm.gov.gr  

12-08-2020 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.apdhp-dm.gov.gr/
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΘΡΕΙΟΥ – 
ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Βορείου Θπείρου 20 

Ρόλθ Ιωάννινα 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 454 45 

Χϊρα Ελλάδα 

Κωδικόσ ΝUTS EL543 

Τθλζφωνο 2651360339 

Φαξ 2651360341 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  antonismav@apdhp-dm.gov.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Αντϊνθσ Μαυράκοσ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.apdhp-dm.gov.gr 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ, ςτον Υποτομζα 
Κεντρικι Κυβζρνθςθ και ειδικότερα περιλαμβάνεται ςτθν  Κεντρικι Διοίκθςθ ι Δθμόςιο ι Κράτοσ. 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. 

 

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο  είναι το ελλθνικό δίκαιο. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ διακιρυξθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., κακϊσ και μζςω 
τθσ θλεκτρονικισ ιςτοςελίδασ του φορζα : www.apdhp-dm.gov.gr 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.  

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: 
www.promitheus.gov.gr ι και:  www.apdhp-dm.gov.gr 

δ) H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ 
διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και ςυςκευζσ 
είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL) : www.promitheus.gov.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Ρράςινο Ταμείο και θ Αποκεντρωμζνθ 
Διοίκθςθ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ Θ δαπάνθ για τθ ςφμβαςθ βαρφνει τισ πιςτϊςεισ 

mailto:antonismav@apdhp-dm.gov.gr
http://www.apdhp-dm.gov.gr/
http://www.apdhp-dm.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.apdhp-dm.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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προχπολογιςμό εξόδων του Ρράςινου Ταμείου οικονομικοφ ζτουσ 2020 (ΚΑΕ 2279) και τισ πιςτϊςεισ του 
τακτικοφ  προχπολογιςμοφ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ *Φορζασ. 
1903, Ε.Φ. 999.01 - Αρικµόσ Λογαριαςμοφ Εξόδου (ΑΛΕ) 3110189001 οικονομικοφ ζτουσ 2020 

 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι  θ Ραροχι υπθρεςιϊν εκτζλεςθσ τελεςίδικων αποφάςεων - 
πρωτοκόλλων κατεδάφιςθσ αυκαιρζτων περιφράξεων, καταςκευϊν, εγκαταςτάςεων και κτιςμάτων, 
χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ, για το ζτοσ 2020.  

 Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ  κατατάςςονται ςτον  ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) :  Κφριο αντικείμενο 90720000-0. 

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε δεκαεννζα (19)  τμιματα ανά πρωτόκολλο/ ζκκεςθ αυτοψίασ. 

Ο ςυνολικόσ Ρροχπολογιςμόσ,  όπωσ διαμορφϊνονται ανά  τμιμα, ανάλογα με τισ ανάγκεσ κάκε 
υπθρεςίασ και αναλφεται,  ωσ εξισ: 

A. Τα χρθματοδοτοφμενα από τον προχπολογιςμό του Ρράςινου Ταμείου: 

Α/Α 
Διμοσ- Ρεριοχι 

Αρ.πρωτ. 
κατεδάφιςθσ ι 

ζκκεςθ αυτοψίασ 

Υπόχρεοι για τθν 
βεβαίωςθ του 

κόςτουσ κατεδάφιςθσ 

Ρροχπολογι
-ςμόσ με 
ΦΡΑ 24% 

1 Θγουμενίτςασ 

Ν. Θεςπρωτίασ 

Μπζλλα Βράκα, 
Κάρβουνο, Δ.Δ. 

Συβότων 

2/19.04.2011 

αρ.πρωτ. 
κατεδάφιςθσ 

 

 

Τςίλθσ Ιωάννθσ 
3.436,04 

2 Θγουμενίτςασ 

Ν. Θεςπρωτίασ 

Αγία Ραραςκευι 
Δ.Δ.Ρλαταριάσ 

2/26.07.2010 

αρ.πρωτ. 
κατεδάφιςθσ 

 

Αναςταςίου 
Κωνςταντίνοσ του 

Χριςτου ("ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
ΒΑΧΟΣ") 

38.812,00 

3 
Θγουμενίτςασ 

Ν. Θεςπρωτίασ 

«Αγία Ραραςκευι» 
Δ.Δ. Ρλαταριάσ 

 

1/26-08-2016 

αρ.πρωτ. 
κατεδάφιςθσ 

 

 

Σοφφθσ Ρζτροσ του 
Βαςιλείου (Plataria 

Beach) 
52.207,67 

4 
Θγουμενίτςασ 

Ν. Θεςπρωτίασ  

ΜΑΛΙ ΜΡΑΔΙ Υπϋαρικμ. 63393/6-5-
2019 απόφαςθ 
Συντονιςτι ΑΔΘ-ΔΜ   

Άγγελοσ Λϊλοσ 
(απεβιϊςασ) , 

Σταματία χα Αγγζλου 
Λϊλου κάτοικοσ 
Θγουμενίτςασ 16.740,00 

Θγουμενίτςασ 

Ν. Θεςπρωτίασ  

ΒΙΓΛΑ Θϋ ΒΙΓΛΙΗΑ 

Χριςτοσ Γ.Σοφφθσ 
κάτοικοσ Μαργαριτίου 
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B. Σα χρθματοδοτοφμενα από τον τακτικό προχπολογιςμό τθσ Απ.Δ.Ηπ.-Δ.Μ. 

Α/Α 
Διμοσ- Ρεριοχι 

Αρ.πρωτ. 
κατεδάφιςθσ ι 

ζκκεςθ αυτοψίασ 

Υπόχρεοι για τθν 
βεβαίωςθ του 

κόςτουσ κατεδάφιςθσ 

Ρροχπολογι
-ςμόσ με 
ΦΡΑ 24% 

5. Δ. Ιωαννιτϊν 

παρόχκια περιοχι 
λίμνθσ Ραμβϊτιδασ 

Στρ.Ραπάγου 26 

(Αχινόσ) 

2/29.02.2016 

αρ.πρωτ. 
κατεδάφιςθσ 

 

Δόςθσ Χριςτοσ, 
ςφμφωνα με 

αρ.πρωτ.74676/17-9-
2018 ζγγραφο τθσ 

Κτθματικισ Υπθρεςίασ 
Ιωαννίνων 

2.058,40 

6. Δ. Δωδϊνθσ 

Θζςθ Μάνδρεσ 

Αρχαιολογικόσ χϊροσ 
Δωδϊνθσ, Ηϊνθ Α 

από 17-03-2010 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

Διμοσ Νικόλαοσ 
(φερόμενοσ ιδιοκτιτθσ 

από τθν ζκκεςθ 
αυτοψίασ) 

2.910,53 

7. 

Δ. Ιωαννιτϊν 

Τ.Κ. Νιςου Ιωαννίνων 

από 04-03-2015 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

Αράπθ Ελευκερία του 
Σταφρου (φερόμενθ 
ιδιοκτιτρια από τθν 
ζκκεςθ αυτοψίασ) 

2.425,44 

8. 

Δ. Ιωαννιτϊν,  

Φιλίτθ 5, Ιωάννινα 

από 14-07-2016 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

Αναςταςίου Ελζνθ 

(φερόμενθ ιδιοκτιτρια 
από τθν ζκκεςθ 

αυτοψίασ) 

186,00 

9 
Δ Ιωαννιτϊν,  

Ρλ. Νεομάρτυροσ 
Γεωργίου 

από 25-08-2016 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

Αποςτολίδθσ Γεϊργιοσ 
(φερόμενοσ ιδιοκτιτθσ 

από τθν ζκκεςθ 
αυτοψίασ) 

186,00 

10. 

Δ. Ιωαννιτϊν,  

Καλλάρθ 35, Ιωάννινα 

από 26-7-2016 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

Ραπαλζξθ Μαριλζνα 
(φερόμενθ ιδιοκτιτρια 

από τθν ζκκεςθ 
αυτοψίασ) 

310,00 

11. Δ. Θγουμενίτςασ  

Θζςθ «Μπζλα Βράκα» 
παραλίασ Συβότων 

(πλθςίον Ornella) 

αρ.1/15.03.2011 
πρωτόκολλο 
κατεδάφιςθσ 

Δεν διευκρινίηεται από 
Κτθματικι 

5.952,00 

12. 
Δ. Ρρεςπϊν 

Τ.Κ. Αγ. Γερμανοφ 

από 10-10-2016 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

(15/2016) 

Καπουράνθ Ελζνθ 

(φερόμενθ 
καταςκευάςτρια από 
τθν ζκκεςθ αυτοψίασ) 

700,00 

13. 
Δ. Αμυνταίου 

Τ.Κ. Σκλικρου 

από 02-10-2012 και 
06-12-12 ζκκεςθ 

αυτοψίασ (1/2013) 

Κουκουράβα 
Ευαγγελία 

(φερόμενθ ιδιοκτιτρια 
από τθν ζκκεςθ 

αυτοψίασ) 

1.400,00 

14. Δ. Αμυνταίου από 10-05-2011 Μίςςιοσ Αλζξανδροσ 600,00 
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Τ.Κ. Νυμφαίου ζκκεςθ αυτοψίασ 
(56/2011) 

(φερόμενοσ ιδιοκτιτθσ 
από τθν ζκκεςθ 

αυτοψίασ) 

15. 

Δ. Φλϊρινασ 

Συνοικιςμόσ 
Νεοφωτίςτων  

Οδόσ Καλαμάρα 

από 20-03-2013 και 
19-05-14 εκκζςεισ 
αυτοψίασ 15/2014, 

16/2014 
(περ. Β & Γ), 

17/2014, 19/2014, 
21/2014, 22/2014, 
23/2014, 25/2014 

Ναηίρ Πλγα,  Hyska 
Zana,  Τεφίκ Σοφία, 
άποσ Αιμιλιανόσ,  
Άγνωςτοσ,  Θαλισ 

Απόςτολοσ 

(φερόμενοι ιδιοκτιτεσ 
από τθν ζκκεςθ 

αυτοψίασ) 

2.108,00 

16. Δ. Φλϊρινασ 

Συνοικιςμόσ 
Νεοφωτίςτων  

Οδόσ Καλαμάρα 

από 20-03-2013 και 
19-05-14 εκκζςεισ 

αυτοψίασ 
16/2014 (περ. Α), 
18/2014, 20/2014 

Ναηίρ Πλγα, Hyska 
Zana 

(φερόμενοι ιδιοκτιτεσ 
από τθν ζκκεςθ 

αυτοψίασ) 

19.799,08 

17. 
Δ. Αμυνταίου 

Τ.Κ. Λεχόβου 

από 17-07-2018 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

(13/2018) 

Κάςςοσ Γεϊργιοσ 

(φερόμενοσ ιδιοκτιτθσ 
από τθν ζκκεςθ 

αυτοψίασ) 

2.250,00 

18. 
Δ. Φλϊρινασ 

Τ.Κ. Μελίτθσ 

από 30-10-2017 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

(1/2018) 

Αδαμίδθσ Ευάγγελοσ 

(φερόμενοσ ιδιοκτιτθσ 
από τθν ζκκεςθ 

αυτοψίασ) 

1.612,00 

19. 

Δ. Αμυνταίου  

Τ.Κ. Αμυνταίου 

από 26-7-2017 
ζκκεςθ 

αυτοψίασ(17/2017) 
όπωσ διορκϊκθκε ςε 

ςυνδυαςμό με τθν 
από 2-8-2001 ζκκεςθ 
αυτοψίασ (24/2001) 

 

Γεωργιάδθσ Λάηαροσ 

(φερόμενοσ ιδιοκτιτθσ 
από τθν ζκκεςθ 

αυτοψίασ) 1.209,00 

 

Ραρζχεται θ δυνατότθτα για υποβολι προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα, όπωσ αναλφονται  
ςτον ανωτζρω πίνακα. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των εκατό πενιντα τεςςάρων  χιλιάδων 
εννιακοςίων  ευρϊ και δεκαζξι λεπτϊν (154.902,16€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% 

Η διάρκεια των ςυμβάςεων ορίηεται ζωσ και τθν 15θ Νοεμβρίου 2020 και κα ξεκινοφν από τθν 
θμερομθνία που κα ορίηεται ςε αυτζσ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ Ι. 

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει τιμισ για κάκε Τμιμα ςτο ςφνολο των απαιτοφμενων εργαςιϊν. 
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1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατ’ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

1. Τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ιςχφει. 

2. Τισ διατάξεισ του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Αϋ) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και 
εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ». 

3. Τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Αϋ) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, 
Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ 
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του 
άρκρου 1.   

4. Τισ διατάξεισ τθσ παρ. Η του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Αϋ) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ 
νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων 
πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ».  

5. Τισ διατάξεισ του ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52/Αϋ) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνζδριο». 

6. Τισ διατάξεισ του ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204/Αϋ) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων – Αντικατάςταςθ 
του ζκτου κεφαλαίου του ν.3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) – Ρροπτωχευτικι διαδικαςία 
εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ».  

7. Τισ διατάξεισ του άρκρου 68 «Συμβάςεισ εργολαβίασ εταιρειϊν παροχισ υπθρεςιϊν» του ν. 
3863/2010 (ΦΕΚ 115/Α’) «Νζο αςφαλιςτικό ςφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ ςτισ 
εργαςιακζσ ςχζςεισ», όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 39 του ν. 4488/2017 (ΦΕΚ 
137/Αϋ) και ιςχφει. 

8. Τισ διατάξεισ του ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Αϋ) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι 
ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων 
ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ». 

9. Τισ διατάξεισ του άρκρου 4 του Ρ.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ 150/Αϋ)  «Κανονιςμόσ Ρρομθκειϊν 
Δθμοςίου (Κ.Ρ.Δ.)», όπωσ ιςχφει. 

10. Τθν  με αρικμ. 196/03-08-2017 (ΦΕΚ 2824/Βϋ/11-08-2017) Απόφαςθ του Υπουργοφ 
Ψθφιακισ  Ρολιτικισ, Τθλεπικοινωνιϊν και Ενθμζρωςθσ περί «κακοριςμοφ θμεριςιων και 
εβδομαδιαίων νομαρχιακϊν και τοπικϊν εφθμερίδων που ζχουν τθ δυνατότθτα 
καταχϊρθςθσ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου». 

11. Τισ διατάξεισ του ν. 3548/2007 (ΦΕΚ 68/Αϋ) «Καταχϊρθςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του 
Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε και 
ιςχφει.  

12. Τισ διατάξεισ του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Αϋ) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ Αξίασ».  
13. Τισ διατάξεισ του ν .2690/1999 (ΦΕΚ 45/Αϋ) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ 

και άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15. 
14. Τισ διατάξεισ του ν. 2121/1993 (ΦΕΚ 25/Αϋ) «Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα 

και Ρολιτιςτικά Θζματα».  
15. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ 34/Α') «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε 

δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία». 
16. Τισ διατάξεισ του άρκρου 24 του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α’) «Ρερί παρακράτθςθσ φόρου 

ειςοδιµατοσ», όπωσ ιςχφει µε το άρκρο 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167/Α’) « Φορολογία 
ειςοδιµατοσ, επείγοντα µζτρα εφαρµογισ του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 
4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ». 

17. Τθν με αρ. 57654/22-05-2017 (ΦΕΚ 1781/Βϋ) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ ««φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ 
Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ». 
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18. Τθν με αρ. 56902/215/19-05-2017 (1924/Β’) Απόφαςθ του Υπουργοφ Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)». 

19. Τθν με αρ. 158/2016 (ΦΕΚ 3698/Β’/16.11.2016) Απόφαςθ τθσ Ενιαίασ  Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 
Δθμοςίων Συμβάςεων με κζμα: «Ζγκριςθ του "Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ 
Διλωςθσ" (ΤΕΥΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ), για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ δθμόςιασ Σφμβαςθσ κάτω των ορίων των Οδθγιϊν». 

20. Τθν υπ' αρ. 1191/14-03-2017 (ΦΕΚ 969/Β’) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ «Κακοριςμόσ του 
χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 
0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), κακϊσ και των 
λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3, του άρκρου 350 του ν. 4412/2016». 

21. Τθν με αρικμ. οικ. 4241/127/30.01.2019 (ΦΕΚ 173/Αϋ) Απόφαςθ τθσ Υπουργοφ Εργαςίασ, 
Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ «Κακοριςμόσ κατϊτατου μιςκοφ και 
κατϊτατου θμερομιςκίου για τουσ υπαλλιλουσ και τουσ εργατοτεχνίτεσ όλθσ τθσ χϊρασ». 

22. Τισ ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, τισ λοιπζσ διατάξεισ 
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  
κακϊσ και το ςφνολο των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

23. Τισ διατάξεισ του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Αϋ)  «Διοίκθςθ, Οργάνωςθ, Στελζχωςθ τθσ 
Ρεριφζρειασ, ρφκμιςθ κεμάτων για τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ». 

24. Τισ διατάξεισ του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

25. Τισ διατάξεισ του Ρ.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Αϋ) «Οργανιςμόσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει. 

26. Τισ διατάξεισ του Ν. 4368/16 (ΦΕΚ 21 /Α’) «Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του κυβερνθτικοφ 
ζργου και άλλεσ διατάξεισ». 

27. Τισ διατάξεισ του άρκρου 28 του Ν. 4325 (ΦΕΚ 47/Α’) «Εκδθµοκρατιςµόσ τθσ ∆ιοίκθςθσ – 
καταπολζµθςθ γραφειοκρατίασ και θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ. Αποκατάςταςθ αδικιϊν κι 
άλλεσ διατάξεισ». 

28. Τισ διατάξεισ του Ν. 998/1979 (ΦΕΚ 107/τ.Αϋ/30-5-1997)  «Ρερί προςταςίασ των δαςϊν και 
των δαςικϊν εν γζνει εκτάςεων τθσ χϊρασ» και ειδικότερα των άρκρων 16 και  67A, 71 όπωσ 
προςτζκθκαν και τροποποιικθκαν με τα άρκρα 40 και 41 του Ν.4280/2014 (ΦΕΚ 159/τ.Αϋ/8-
8-2014) «Ρεριβαλλοντολογικι αναβάκμιςθ και ιδιωτικι πολεοδόμθςθ - Βιϊςιμθ ανάπτυξθ 
οικιςμϊν - υκμίςεισ δαςικισ νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ» και ιςχφουν ςιμερα. 

29. Ο Ν. 4178/7-8-2013 (ΦΕΚ 174 Α /8-8-2013) «Αντιμετϊπιςθ τθσ Αυκαίρετθσ Δόμθςθσ 
Ρεριβαλλοντικό Ιςοηφγιο και άλλεσ διατάξεισ» αρκ. 38. 

30. O Ν.4495/2017 (ΦΕΚ 167/Αϋ/3-11-2017) «Ζλεγχοσ και προςταςία του Δομθμζνου 
Ρεριβάλλοντοσ και άλλεσ διατάξεισ». 

31. Τισ διατάξεισ του Ν. 4685/2020 (ΦΕΚ 92/Α/7-5-2020). «Εκςυγχρονιςμόσ περιβαλλοντικισ 
νομοκεςίασ, ενςωμάτωςθ ςτθν ελλθνικι νομοκεςία των Οδθγιϊν 2018/844 και 2019/692 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπζσ διατάξεισ». 

32. Τθν με αρικμ.13912/15-05-2017 Απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν με τθν οποία 
διορίςτθκε Συντονιςτισ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ ο 
Μιχελάκθσ Βαςίλειοσ του Ρολυκάρπου (ΦΕΚ 250/τ. ΥΟΔΔ/26-05-2017). 

33. Τθν με αρικμ. πρωτ. οικ. 67748/18.06.2020 (ΑΔΑ: ΨΒ5ΔΟ1Γ-9ΛΒ) απόφαςι μασ περί 
ςυγκρότθςθσ Επιτροπισ Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ ανοικτϊν διαγωνιςμϊν που αφοροφν 
τθν παροχι υπθρεςιϊν εκτζλεςθσ τελεςίδικων αποφάςεων - πρωτοκόλλων κατεδάφιςθσ 
αυκαιρζτων περιφράξεων, καταςκευϊν, εγκαταςτάςεων και κτιςμάτων χωρικισ 
αρμοδιότθτασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ, 
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34. Τθν υπ' αρικμ. 795/05-02-2020 (ΑΔΑ:9Σ2Κ46Ψ844-0ΓΓ) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ του 
Ρράςινου Ταμείου. 

35. Τθν υπϋαρικμ. 2054/04-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΘΓΞΟ1Γ-Ο9Ω) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ για 
τθν παροχι υπθρεςιϊν κατεδάφιςθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Απ.Δ.Θπ.-Δ.Μ. 

36. Τθν ανάγκθ εκτζλεςθσ τελεςίδικων αποφάςεων - πρωτοκόλλων κατεδάφιςθσ αυκαιρζτων 
περιφράξεων, καταςκευϊν, εγκαταςτάςεων και κτιςμάτων χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ, για το ζτοσ 2020. 

 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 27-08-2020 και ϊρα 15.00. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω 
ςυςτιματοσ, ςτισ 02-09-2020 και ϊρα 11:00π.μ. 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Κεντρικό 
Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ). 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
ςτθν πλατφόρμα ΕΗΔΗ ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό 93723. 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL): www.apdhp-dm.gov.gr ςτθ διαδρομι: προκθρφξεισ διαγωνιςμϊν. 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ν. 4412/2016: 

 ςε μία  (1) θμεριςια νομαρχιακι εφθμερίδα /Νομό, όπου εδρεφουν οι   Υπθρεςίεσ των φορζων 
που αφορά ο παρϊν διαγωνιςμόσ,  

κατ’ εφαρμογι του άρκρου 4 του π.δ. 118/2007, όπωσ τροποποιικθκε με τθν περίπτωςθ 59 τθσ παρ. 
1 του άρκρου 377 του ν. 4412/2016 και τθρουμζνων των διατάξεων του ν. 3548/2007. 
 

Συγκεκριμζνα περίλθψθ τθσ διακιρυξθσ κα δθμοςιευτεί ςτισ παρακάτω εφθμερίδεσ: 

 Ιωαννίνων : Ανεξάρτθτοσ Τφποσ τθσ Ηπείρου 

 Θεςπρωτία : Θ Θεςπρωτικι 

 Φλϊρινα: Ελεφκερο Βιμα Φλϊρινασ 
 

Ημερομθνία αποςτολισ τθσ περίλθψθσ τθσ προκιρυξθσ  για δθμοςίευςθ ςτον τοπικό τφπο: 12-08-2020. 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL) :   www.apdhp-dm.gov.gr   ςτθν διαδρομι : Αρχικι ►ΕΝΘΜΕΩΣΘ ► Ανακοινϊςεισ-Ρροκθρφξεισ, 
ςτισ 12-08-2020.  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.apdhp-dm.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.apdhp-dm.gov.gr/
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B. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τον ανάδοχο ι και τουσ αναδόχουσ (ςε 
περίπτωςθ φπαρξθσ περιςςοτζρων του ενόσ Αναδόχου), αναλογικά και με βάςθ τον προχπολογιςμό των 
επιμζρουσ υπθρεςιϊν ανά Ρεριφερειακι Ενότθτα/Νομό, που κα τουσ ανατεκοφν, για τισ νομαρχιακζσ 
εφθμερίδεσ, (κατ’ εφαρμογι των διατάξεων του ν. 3548/2007, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το 
άρκρο 46 του ν.3801/2007). Σε περίπτωςθ μθ ανάδειξθσ αναδόχου ι αναδόχων, για οποιοδιποτε λόγο, 
τα ζξοδα των δθμοςιεφςεων κα βαρφνουν τθν ανακζτουςα αρχι. 

Επιςθμαίνεται ότι οι αναδειχκζντεσ ανάδοχοι οφείλουν να προςκομίςουν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα 
νόμιμα παραςτατικά (εξόφλθςθ τιμολογίων) πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ι το αργότερο με 
τθν κατάκεςθ του πρϊτου τιμολογίου. 

Γ.  Η προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) κα αναρτθκεί (με αποδεικτικό ανάρτθςθσ)  
ςε ειδικοφσ χϊρουσ ωσ εξισ: 

 Στο Διοικθτιριο Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτα Ιωάννινα  -  Βορείου Θπείρου 20, 454 45 
Ιωάννινα. 

 Στα Επιμελθτιρια Ιωαννίνων, Θεςπρωτίασ και Φλϊρινασ 
 Στο Τμιμα Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ Κοηάνθσ, Φλϊρινασ και Θεςπρωτίασ  τθσ Αποκεντρωμζνθσ 

Διοίκθςθσ. 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ ( άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016) 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 θ Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτο ΚΘΜΔΘΣ 

 θ παροφςα Διακιρυξθ με τα  παρακάτω Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ: 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αναλυτικι περιγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου ςφμβαςθσ  

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ– Ειδικοί Όροι Διαγωνιςμοφ - Πίνακεσ διαγωνιςμοφ  

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ- Τπόδειγμα Σεχνικισ Προςφοράσ  

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  IV – Τπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V– Τποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI– χζδιο φμβαςθσ 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII– ΣΕΤΔ 

  το  Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ] 

  οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

 το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ  

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

Επιβάλλονται ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ οι κάτωκι απαιτιςεισ με ςκοπό τθν προςταςία του 
εμπιςτευτικοφ χαρακτιρα των πλθροφοριϊν των ανωτζρω εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ : 

Ο οικονομικόσ φορζασ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει 
ςε τρίτουσ (ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ Σφπου), χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, τα ανωτζρω ζγγραφα ι πλθροφορίεσ που 
προκφπτουν από αυτά. Για το ςκοπό κατά τθν παραλαβι των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλει 
υπεφκυνθ διλωςθ του ν. 1599/1986 με τθν οποία δθλϊνει τα ανωτζρω. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο δζκα (10)  θμζρεσ 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο 
του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα 
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

http://www.promitheus.gov.gr/
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α) Πταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται 
για τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν που ηθτικθκαν ι 
των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 
εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα 
αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ 
είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο 
αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-
μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν 
και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ 
με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ 
εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία 
λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να 
καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 
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εκτζλεςθσ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. [βλ. ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – Τποδείγματα 
Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν+ 

Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να 
διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ.  

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα 
ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.   

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ για κάκε 
προςφορά ανά τμιμα (ανά Τπθρεςία) ςτο διαγωνιςμό (Σφμφωνα με το ΡΑΑΤΗΜΑ V-1), ποςοφ ίςου 
με το 2% (με τθν ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ) επί τθσ ςυνολικισ  εκτιμϊμενθσ αξίασ εκτόσ Φ.Ρ.Α.,  *άρκρο 
72  παρ. 1α του Ν. 4412/2016]. Ωσ εκτιμϊμενθ αξία νοείται το ποςό που αναλογεί ςτο τμιμα (Τπθρεςία)  
για το οποίο γίνεται θ προςφορά. Σα ποςά των εγγυθτικϊν επιςτολϊν  ανά τμιμα προςφοράσ  ζχουν ωσ 
εξισ : 

Α. Σα χρθματοδοτοφμενα από τον προχπολογιςμό του Πράςινου Σαμείου 

Α/Α 
Διμοσ- Ρεριοχι 

Αρ.πρωτ. 
κατεδάφιςθσ ι 

ζκκεςθ αυτοψίασ 

Υπόχρεοι για τθν 
βεβαίωςθ του 

κόςτουσ κατεδάφιςθσ 

Ρροχπολογι
ςμόσ χωρίσ 
ΦΡΑ 24% 

Ροςό 
εγγυθτικισ 

1 

Θγουμενίτςασ 

Ν. Θεςπρωτίασ 

Μπζλλα Βράκα, 
Κάρβουνο, Δ.Δ. 

Συβότων 

2/19.04.2011 

αρ.πρωτ. 
κατεδάφιςθσ 

 

 

Τςίλθσ Ιωάννθσ 

2.771,00 60,00 
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2 
Θγουμενίτςασ 

Ν. Θεςπρωτίασ 

Αγία Ραραςκευι 
Δ.Δ.Ρλαταριάσ 

2/26.07.2010 

αρ.πρωτ. 
κατεδάφιςθσ 

 

Αναςταςίου 
Κωνςταντίνοσ του 

Χριςτου ("ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
ΒΑΧΟΣ") 31.300,00 630,00 

3 
Θγουμενίτςασ 

Ν. Θεςπρωτίασ 

«Αγία Ραραςκευι» 
Δ.Δ. Ρλαταριάσ 

 

1/26-08-2016 

αρ.πρωτ. 
κατεδάφιςθσ 

 

 

Σοφφθσ Ρζτροσ του 
Βαςιλείου (Plataria 

Beach) 
42.102,96 845,00 

4 
Θγουμενίτςασ 

Ν. Θεςπρωτίασ  

ΜΑΛΙ ΜΡΑΔΙ Υπϋαρικμ. 63393/6-5-
2019 απόφαςθ 
Συντονιςτι ΑΔΘ-ΔΜ   

Άγγελοσ Λϊλοσ 
(απεβιϊςασ) , 

Σταματία χα Αγγζλου 
Λϊλου κάτοικοσ 
Θγουμενίτςασ 13.500,00 270,00 

Θγουμενίτςασ 

Ν. Θεςπρωτίασ  

ΒΙΓΛΑ Θϋ ΒΙΓΛΙΗΑ 

Χριςτοσ Γ.Σοφφθσ 
κάτοικοσ Μαργαριτίου 

 

Β.Σα χρθματοδοτοφμενα από τον τακτικό προχπολογιςμό τθσ Απ.Δ.Ηπ.Δ.Μ. 

Α/Α 
Διμοσ- Ρεριοχι 

Αρ.πρωτ. 
κατεδάφιςθσ ι 

ζκκεςθ αυτοψίασ 

Υπόχρεοι για τθν 
βεβαίωςθ του 

κόςτουσ κατεδάφιςθσ 

Ρροχπολογι
ςμόσ χωρίσ 
ΦΡΑ 24% 

Ροςό 
εγγυθτικισ 

5. 
Δ. Ιωαννιτϊν 

παρόχκια περιοχι 
λίμνθσ Ραμβϊτιδασ 

Στρ.Ραπάγου 26 

(Αχινόσ) 

2/29.02.2016 

αρ.πρωτ. 
κατεδάφιςθσ 

 

Δόςθσ Χριςτοσ, 
ςφμφωνα με 

αρ.πρωτ.74676/17-9-
2018 ζγγραφο τθσ 

Κτθματικισ Υπθρεςίασ 
Ιωαννίνων 

 

1660,00 35,00 

6. Δ. Δωδϊνθσ 

Θζςθ Μάνδρεσ 

Αρχαιολογικόσ χϊροσ 
Δωδϊνθσ, Ηϊνθ Α 

από 17-03-2010 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

Διμοσ Νικόλαοσ 
(φερόμενοσ ιδιοκτιτθσ 

από τθν ζκκεςθ 
αυτοψίασ) 

2.347,20 50,00 

7. 
Δ. Ιωαννιτϊν 

Τ.Κ. Νιςου Ιωαννίνων 

από 04-03-2015 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

Αράπθ Ελευκερία του 
Σταφρου (φερόμενθ 
ιδιοκτιτρια από τθν 
ζκκεςθ αυτοψίασ) 

1.956,00 40,00 

8. 
Δ. Ιωαννιτϊν,  

Φιλίτθ 5, Ιωάννινα 

από 14-07-2016 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

Αναςταςίου Ελζνθ 

(φερόμενθ ιδιοκτιτρια 
από τθν ζκκεςθ 

αυτοψίασ) 

150,00 5,00 

9. Δ Ιωαννιτϊν,  

Ρλ. Νεομάρτυροσ 

από 25-08-2016 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

Αποςτολίδθσ Γεϊργιοσ 
(φερόμενοσ ιδιοκτιτθσ 

από τθν ζκκεςθ 

150,00 5,00 
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Γεωργίου αυτοψίασ) 

10. 
Δ. Ιωαννιτϊν,  

Καλλάρθ 35, Ιωάννινα 

από 26-7-2016 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

Ραπαλζξθ Μαριλζνα 
(φερόμενθ ιδιοκτιτρια 

από τθν ζκκεςθ 
αυτοψίασ) 

250,00 5,00 

11. Δ. Θγουμενίτςασ  

Θζςθ «Μπζλα Βράκα» 
παραλίασ Συβότων 

(πλθςίον Ornella) 

αρ.1/15.03.2011 
πρωτόκολλο 
κατεδάφιςθσ 

Δεν διευκρινίηεται από 
Κτθματικι 

4.800,00 100,00 

12. 
Δ. Ρρεςπϊν 

Τ.Κ. Αγ. Γερμανοφ 

από 10-10-2016 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

(15/2016) 

Καπουράνθ Ελζνθ 

(φερόμενθ 
καταςκευάςτρια από 
τθν ζκκεςθ αυτοψίασ) 

564,52 15,00 

13. 
Δ. Αμυνταίου 

Τ.Κ. Σκλικρου 

από 02-10-2012 και 
06-12-12 ζκκεςθ 

αυτοψίασ (1/2013) 

Κουκουράβα 
Ευαγγελία 

(φερόμενθ ιδιοκτιτρια 
από τθν ζκκεςθ 

αυτοψίασ) 

1.129,03 25,00 

14. 
Δ. Αμυνταίου 

Τ.Κ. Νυμφαίου 

από 10-05-2011 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

(56/2011) 

Μίςςιοσ Αλζξανδροσ 
(φερόμενοσ ιδιοκτιτθσ 

από τθν ζκκεςθ 
αυτοψίασ) 

483,87 10,00 

15. 

Δ. Φλϊρινασ 

Συνοικιςμόσ 
Νεοφωτίςτων  

Οδόσ Καλαμάρα 

από 20-03-2013 και 
19-05-14 εκκζςεισ 
αυτοψίασ 15/2014, 

16/2014 
(περ. Β & Γ), 

17/2014, 19/2014, 
21/2014, 22/2014, 
23/2014, 25/2014 

Ναηίρ Πλγα,  Hyska 
Zana,  Τεφίκ Σοφία, 
άποσ Αιμιλιανόσ,  
Άγνωςτοσ,  Θαλισ 

Απόςτολοσ 

(φερόμενοι ιδιοκτιτεσ 
από τθν ζκκεςθ 

αυτοψίασ) 

1.700,00 35,00 

16. Δ. Φλϊρινασ 

Συνοικιςμόσ 
Νεοφωτίςτων  

Οδόσ Καλαμάρα 

από 20-03-2013 και 
19-05-14 εκκζςεισ 

αυτοψίασ 
16/2014 (περ. Α), 
18/2014, 20/2014 

Ναηίρ Πλγα, Hyska 
Zana 

(φερόμενοι ιδιοκτιτεσ 
από τθν ζκκεςθ 

αυτοψίασ) 

15.967,00 320,00 

17. 
Δ. Αμυνταίου 

Τ.Κ. Λεχόβου 

από 17-07-2018 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

(13/2018) 

Κάςςοσ Γεϊργιοσ 

(φερόμενοσ ιδιοκτιτθσ 
από τθν ζκκεςθ 

αυτοψίασ) 

1.814,52 40,00 

18. 
Δ. Φλϊρινασ 

Τ.Κ. Μελίτθσ 

από 30-10-2017 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

(1/2018) 

Αδαμίδθσ Ευάγγελοσ 

(φερόμενοσ ιδιοκτιτθσ 
από τθν ζκκεςθ 

αυτοψίασ) 

1.300,00 30,00 

19. 

Δ. Αμυνταίου  

Τ.Κ. Αμυνταίου 

από 26-7-2017 
ζκκεςθ 

αυτοψίασ(17/2017) 
όπωσ διορκϊκθκε ςε 

ςυνδυαςμό με τθν 
από 2-8-2001 ζκκεςθ 

Γεωργιάδθσ Λάηαροσ 

(φερόμενοσ ιδιοκτιτθσ 
από τθν ζκκεςθ 

αυτοψίασ) 

975,00 20,00 
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αυτοψίασ (24/2001) 
 

 

ε περίπτωςθ προςφοράσ για περιςςότερα από ζνα τμιμα, το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που 
αντιςτοιχοφν ςε αυτζσ, μπορεί να καλφπτεται είτε με μία ςυνολικι, είτε με ξεχωριςτζσ εγγυθτικζσ 
επιςτολζσ για κάκε τμιμα. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 02-10-2021, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα 
να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ ςφμφωνα με τα ειδικότερα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

  2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.4, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ :  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 
192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ 
ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 
13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι 
αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  
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ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του 
χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ 
χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 
νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), 
θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ 
αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου 
του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.  

Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (ΙΚΕ), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 

Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων 

αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ. 

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία  ι/και  

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ.  

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και 
τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του 
είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ 
ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

ι και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
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ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε 
ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ 
και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 

2.2.3.3. Κατ' εξαίρεςθ ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

Θ απόφαςθ για τθ διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν προθγοφμενθ 
παράγραφο εκδίδεται, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε 
οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ 
διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ 
βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο 
πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ 
πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  
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(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παροφςασ παραγράφου, υπό τθν προχπόκεςθ 
ότι αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 

2.2.3.5. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.6. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 
74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.4 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται 
να αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ.  

 Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ 
τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ 
του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά μθτρϊα.  

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο, εφόςον, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, απαιτείται θ εγγραφι τουσ για τθν υπό 
ανάκεςθ υπθρεςία. 

2.2.5 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ  

2.2.5.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τθσ παραγράφου 2.2.4, 
τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το 
προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ 
(ΤΕΥΔ) (Β/369ω8/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα VII  το οποίο 
αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.  

Το ΤΕΥΔ ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ 
Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι 
αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr). 

Το ΤΕΥΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν. 

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ), το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 
2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτόν.  

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

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Τυποποιθμζνο Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.5.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.6, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά 
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, 
αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ 
ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ 
- μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο 
επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν 
πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Τυποποιθμζνο Ζντυπο Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του 
άρκρου 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016.  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν 
(άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016). 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για 
τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι 
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, 
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, 
από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ 
πριν από τθν υποβολι του. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ 
του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα 
που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα 
αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1,  

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του άλλωσ, 
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ 
πριν από τθν υποβολι του. 

 



ΑΔΑ: 6ΛΝΧΟΡ1Γ-9Ν7



ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΘΡΕΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Διακιρυξθ αρ. 04/2020  

Σελίδα 32 από 116 

 

Τα αποδεικτικά μζςα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουκο τρόπο: α) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 73, τθν περίπτωςθ γϋ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73 και τθν περίπτωςθ βϋ τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 73 εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, β) τα 
λοιπά δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 2 του άρκρου 73 εφόςον είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο 
υποβολισ τουσ, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχουν εκδοκεί κατά τα 
οριηόμενα ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ, γ) τα δικαιολογθτικά που αφοροφν τθν παράγραφο 2 του άρκρου 75, 
τα αποδεικτικά ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων, και τα πιςτοποιθτικά αρμόδιασ 
αρχισ ςχετικά με τθν ονομαςτικοποίθςθ των μετοχϊν ςε περίπτωςθ ανωνφμων εταιρειϊν, εφόςον ζχουν 
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, δ) οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ, εφόςον ζχουν 
ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ και ε) οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν 
ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

 

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

Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν 
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ 
εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ 
τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου 
που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  Μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να 
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, τα 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα 
ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ 
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κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 
του ν. 4412/2016. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ 
οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι 
αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.6. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, 
με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, 
εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ αν, 
ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ 

β) Υπεφκυνθ Διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986, όπου κα δθλϊνονται τα εξισ: 
1. τα ςτοιχεία του επιβλζποντοσ μθχανικοφ, που κα είναι πολιτικόσ μθχανικόσ, κατθγορίασ ΡΕ και 

τα ςτοιχεία του τεχνικοφ αςφαλείασ, 
2. ότι διακζτουν κατάλλθλο τεχνικό προςωπικό, 
3. ότι διακζτουν τον κατάλλθλο τεχνικό και μθχανολογικό εξοπλιςμό, 
4. ότι τα μθχανιματα και το προςωπικό ζχουν τισ απαραίτθτεσ και νόμιμεσ άδειεσ, 
5. ότι με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ κα προςκομιςτοφν: 

i. ςχζδιο αςφάλειασ και υγείασ και φάκελοσ αςφάλειασ και υγείασ και 
ii. πλάνο υλοποίθςθσ, που κα περιλαμβάνει κατ'ελάχιςτο τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 

3 τθσ ενότθτασ Γ' (Τεχνικζσ προδιαγραφζσ/ Γενικζσ απαιτιςεισ) του Ραραρτιματοσ Ι τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ. 

γ) Υπεφκυνθ Διλωςθ ότι  θ διαχείριςθ των αποβλιτων κατεδάφιςθσ κα πρζπει να γίνει ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτθν υπ'αρικ. ΚΥΑ 36259Α757/Ε103/10 (Β' 1312) κακϊσ και του ν. 4685/2020. 
 

δ) άδεια εξειδίκευςθσ και διαχείριςθσ επικίνδυνων αποβλιτων (όπωσ αμίαντοσ, ι/και υλικά που 
περιζχουν αμίαντο) ι ςφμβαςθ ςυνεργαςίασ με εταιρεία εξειδικευμζνθ και αδειοδοτθμζνθ για τθ 
διαχείριςθ αυτϊν των υλικϊν. 

ε) πιςτοποίθςθ εγγραφισ ςτο Θλεκτρονικό Μθτρϊο Αποβλιτων. 
 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ)προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ 
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εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., 
ανάλογα με τθ νομικι μορφι του  οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του 
νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ υποβολι 
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 
υποβολι τουσ. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία 
κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), 
τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και 
των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου.. 

Β.6. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από 
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ  Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.7. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με 
τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 
θμείωςθ : χετικά 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. θμειωτζον 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: 
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 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). 
θμειϊνεται ότι δεν κίγονται και εξακολουκοφν να ιςχφουν, οι απαιτιςεισ υποβολισ δθμοςίων εγγράφων με 
ςυγκεκριμζνθ επιςθμείωςθ (APOSTILLE), οι οποίεσ απορρζουν από διεκνείσ ςυμβάςεισ τθσ χϊρασ (φμβαςθ 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. Πρωτότυπα ζγγραφα και επικυρωμζνα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ι νομίμωσ επικυρωμζνα αντίγραφα των δικαιολογθτικϊν εγγράφων, 

εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ κα είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
βάςει τιμισ για κάκε Τμιμα ςτο ςφνολο των απαιτοφμενων εργαςιϊν. 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ  κατωτζρω απαιτιςεισ  :  

1. Ραρζχεται θ δυνατότθτα για υποβολι προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα, όπωσ 
αναλφονται ςτον πίνακα τθσ παρ.1.3  τθσ παροφςασ 

2. Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

3. Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ψθφιακά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από 
εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να 
προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ 
αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

4. Κριτιριο ανάκεςθσ κα είναι θ  πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
τιμισ για κάκε Τμιμα ςτο ςφνολο των απαιτοφμενων εργαςιϊν. 

5. Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
αναπροςαρμόηονται.  

6. Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που 
κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ 
τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον 
προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι. 

7. Ιςχφσ προςφορϊν : Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ για διάςτθμα ενόσ(1) χρόνου από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (άρκρο 
97 ν. 4412/2016). Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω 
προβλεπόμενο απορρίπτεται (ςφμφωνα με τθν παρ. 2.4.5 τθσ παροφςασ). 

8. Τα ζγγραφα που απαιτοφνται για τθ διενζργεια του διαγωνιςμοφ και τθ ςυμμετοχι ςε αυτόν,  
κακϊσ και  θ ςφμβαςθ ι οι ςυμβάςεισ που κα προκφψουν, ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα 
(ςφμφωνα με τθν παρ. 2.1.4 τθσ παροφςασ). 
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9. Θ μθ ζγκαιρθ υποβολι των δικαιολογθτικϊν ςυνιςτά λόγο αποκλειςμοφ του προμθκευτι από το 
διαγωνιςμό.  

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

 *Ηλεκτρονικι Διαδικαςία+ 

2.4.2.1.  Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/2016 με 
χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ) μζςω 
τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ,  φςτερα από ελάχιςτθ προκεςμία 
δζκα πζντε (15) θμερϊν από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ, δυνάμει των διατάξεων του 
άρκρου 121 του ν. 4412/2016. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα 
ςτο ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. Ρ1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β 
– 21.10.13) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» . 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ 
ΥΡΟΒΟΛΗΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
ΔΙΑΚΗΥΞΗΣ ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΡΥΛΗ ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ 

ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΞΗΣ ΥΡΟΒΟΛΗΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΟΜΗΝΙΑ  ΚΑΙ 

ΩΑ ΥΡΟΒΟΛΗΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

 

Η Διαδικτυακι πφλθ  
www.promitheus.gov.gr   
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

12-08-2020 

 

Ημερ/νία: 12-08-2020 

   ϊρα: 15.00 μ.μ. 

 

Ημερ/νία: 27-08-2020 

ϊρα: 15.00 μ.μ. 

 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Υ.Α. 
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό 
ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ 
του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Υ.Α. 

Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ 
υπογραφισ, αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ 
χϊρα προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε 
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται 
με υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  
προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ 
προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ 
υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ.  

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο  περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα 
τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται 
για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψθφιακά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  
Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf].  

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του 
Συςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον 
ίδιο, φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με 
χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ, με τθν 
επιφφλαξθ των αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ 
για τουσ αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ οποία αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. 

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία 
απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία 
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα 
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που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα 
προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των 
πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό 
ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία 
όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται 
για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν:  

α) το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 
79 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.5.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ 
ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου 
doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
διακιρυξθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ VΙI), 

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 
αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.[ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V– Τποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν+ 

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

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ. για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, 

 

2.4.3.2 Τεχνικι Ρροςφορά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του ΡΑΑΤΘΜΑ ΙII : ΤΕΧΝΙΚΕΣ  
ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ τθσ παροφςασ. 

 

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

Θ Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι απορρίψεωσ ςτον (υπό) φάκελο 
«Οικονομικι Ρροςφορά».  

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ   
όπωσ ορίηεται κατωτζρω:  

Η τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται  ςε ευρϊ για το ςφνολο των απαιτοφμενων εργαςιϊν κάκε 
τμιματοσ, όπωσ απαιτείται από τθν παροφςα.  

Εφόςον ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο 
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του ψθφιακά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το υπόδειγμα 
που υπάρχει ςτο Ραράρτθμα IV τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςε μορφι pdf.+ 
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Επιςθμαίνεται ότι ςτθν Οικονομικι προςφορά του Παρατιματοσ IV, κα προςδιορίηεται θ ςυνολικι 
προςφορά ανά Σμιμα , θ οποία δεν αποτυπϊνεται ςτο ςφςτθμα. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ [παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 
4412/2016]. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Ρ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
αναπροςαρμόηονται.  

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που 
κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με 
τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό 
τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι  ςτο κεφάλαιο Β του 
Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα 
(12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (άρκρο 97 ν. 4412/2016). 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 
εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που 
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ 
προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ 
οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ 
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προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ, (άρκρα 92 ζωσ 
97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16). 

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ 
προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με 
τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ (περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ 
ενϊςεων.  

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η)  θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

θ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ 
αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα 
εξισ ςτάδια: 

 Ηλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» 
τζςςερισ (4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν και 
ϊρα 11.00 π.μ., (ιτοι ςτισ 02-09-2020). 

 Ηλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και 
ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι.  

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων  αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει 
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μζλθ του οργάνου.  

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ  και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων 
τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν 
αποδοχι όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να 
ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
τθσ «Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία 
και ϊρα αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν 
οικονομικϊν προςφορϊν.  

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του 
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προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 
ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.  

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων1 («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και 
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ, μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
3.4 τθσ παροφςασ. 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν και κατά το άρκρο 103 του ν. 4412/2016  θ ανακζτουςα αρχι 
αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο 
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, 
δζκα (10) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα 
νομιμοποίθςθσ  και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 
του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.5.2. τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ τθσ  
παραγράφου  2.2.4   αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ 
τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ  τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 
(Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και 
ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά 
τουσ και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ 
και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ 
το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με 
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των 
δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο 
χρόνο απαιτθκεί για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ.  

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 
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ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Πςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ 
επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, 
εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν 
με το Τ.Ε.Υ.Δ.  είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι 
όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 
2.2.4 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με  το Τ.Ε.Υ.Δ.  ότι πλθροί, οι οποίεσ 
επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει 
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.4  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 
οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ 
είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα  που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν 
τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Τα ζννομα 
αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον 
ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ. και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 
 
β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 
35 και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται,  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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και  
γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, 
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται 
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του 
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ 
διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει 
τθ ςφμβαςθ. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν 
τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι 
επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που 
υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει 
ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν 
το αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ 
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου 
Portable Document Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο 
άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ 
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ μετά από άςκθςθ 
προςφυγισ, ςφμφωνα με το  άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 
του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα και με τθν παρ. 1 του άρκρου 9 
του π.δ. 39/2017. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν 
προςφυγι και δεν μπορεί να ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν 
τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ. 

Σε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ 
και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον 
προςφεφγοντα μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο 
μζςο. Υπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ 
προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από 
τθν ΑΕΡΡ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ 
και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων ενδίκων 
βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. Με τα 
ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ 
με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ 
αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 

Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ 
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

Τζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 
 
 



ΑΔΑ: 6ΛΝΧΟΡ1Γ-9Ν7



ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΘΡΕΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Διακιρυξθ αρ. 04/2020  

Σελίδα 46 από 116 

 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυιςεισ  (καλισ εκτζλεςθσ) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ . 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ*, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ που θ αξία τθσ ςφμβαςθσ είναι ίςθ ι κατϊτερθ των 20.000,00 ευρϊ, δεν απαιτείται 
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ (Ρρβλ. τρίτο εδ. τθσ παρ.1.β του άρκρου72 του Ν. 4412/2016) 

 * Ωσ αξία τθσ ςφμβαςθσ  νοείται το ποςό που αναλογεί ςτο τμιμα/τμιματα για το οποίο γίνεται θ 
προςφορά. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ V –2 τθσ 
Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω 
εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει τισ διατάξεισ τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ και τθσ 
νομοκεςίασ περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου. 
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Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο  ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που 
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν 
εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

4.4.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

4.4.2. Θ ςφμβαςθ καταγγζλλεται υποχρεωτικά εφόςον ςυντρζχει θ περίπτωςθ τθσ παρ. 4 ι τθσ παρ. 6 
του άρκρου 68 του ν. 3863/2010 (115/Α), όπωσ αυτζσ αναρικμικθκαν με τθν παρ. 3 του άρκρου 22 του 
ν. 4144/2013 (88/Α) και αντικαταςτάκθκαν με τισ παρ. 4 και 5 αντίςτοιχα του ιδίου άρκρου και ιςχφουν. 

4.4.3. Σε περίπτωςθ  που θ ανακζτουςα αρχι διαπιςτϊςει ότι κατά τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ δεν 
επιτυγχάνεται θ ηθτοφμενθ κόςμια εμφάνιςθ δφναται να ηθτιςει από τον ανάδοχο, μεμονωμζνα ι 
ςωρευτικά, τθν αφξθςθ των βαρδιϊν ι τθν αλλαγι του ωραρίου εργαςίασ κάκε βάρδιασ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ικανοποιιςει άμεςα τα ανωτζρω χωρίσ καμία αντίρρθςθ και χωρίσ καμία 
επιπλζον οικονομικι απαίτθςθ. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ θ ςφμβαςθ λφεται μονομερϊσ. 

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.5.  
 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ 

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται μετά το τζλοσ κάκε εργαςίασ για τα χρθματοδοτοφμενα από 
το Ρράςινο Ταμείο μζςω του Ρράςινου Ταμείου για δε τα χρθματοδοτοφμενα από τον τακτικό 
προχπολογιςμό τθσ Απ.Δ.Θπ.-Δ.Μ. μζςω του Τμιματοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ  τθσ Διεφκυνςθσ 
Οικονομικοφ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ, μετά τθν  οριςτικι, 
ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των εργαςιϊν.  

Θ εξόφλθςθ των τιμολογίων κα γίνεται, ςφμφωνα με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

 

Για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτον τα εξισ δικαιολογθτικά: 

 Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ που αφορά θ πλθρωμι, από 
τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ. 

 Τιμολόγιο αναδόχου. 

 Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ. 
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Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν 
πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν 
κείμενθ νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ αμοιβι του αναδόχου επιβαρφνεται με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ και υπόκειται ςε παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν επόμενθ παράγραφο. 

5.1.2.  Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:   

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων (άρκρο 4 του  ν. 4013/2011 όπωσ ιςχφει). 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε 
πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν (παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016). 

γ) Κράτθςθ φψουσ 0,06%, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).  

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που 
είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι 
προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν 
ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα 
(30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι 
εξθγιςεων, ωσ κφρωςθ  θ ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο  προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων  
τθσ παραγράφου 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των 
ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που 
εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ 
ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ 
επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα 
από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 
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του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται 
ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε 
φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί 
εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ 
κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ 
μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται 
ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό 
Εφετείο τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ 
παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο 
Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ 
διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τισ  
Διευκφνςεισ ΡΕΧΩΣ και τθ Διεφκυνςθ Δαςϊν Θεςπρωτίασ, θ οποία και κα ειςθγείται  ςτο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο  ιτοι τθν  Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ για όλα τα 
ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ 
των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω 
όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

6.1.2. Θ ανακζτουςα αρχι  με απόφαςι τθσ ορίηει αρμόδια επιτροπι αποτελοφμενθ από υπαλλιλουσ 
τθσ ι υπαλλιλουσ των εξυπθρετοφμενων υπθρεςιϊν  για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Τα 
κακικοντα των αρμοδίων επιτροπϊν των υπθρεςιϊν είναι, ενδεικτικά: 

α) Ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ο οποίοσ πιςτοποιείται 
με τθν αντίςτοιχθ βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ.  

β) Θ εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ θ οποία πιςτοποιείται με το αντίςτοιχο πρωτόκολλο 
οριςτικισ παραλαβισ. 

6.1.3. Σε κάκε περίπτωςθ θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ 
προσ τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ  

6.2.1. Θ ιςχφσ των ςυμβάςεων  που κα ςυναφκοφν κα ξεκινοφν από τθν θμερομθνία που κα ορίηεται ςε 
αυτζσ και ωσ τθν 31θ Οκτωβρίου 2020. 

6.3  Τροποποίθςθ – παράταςθ ςφμβαςθσ 

α) Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθν εκτζλεςι τθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 
132 του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει. 

β) Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 217 του Ν. 
4412/2016 όπωσ ιςχφει. 
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6.4 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

 
Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 

Θ Επιτροπι, εάν δεν διατυπϊςει ελλείψεισ ι παραλείψεισ κατά τθν παραλαβι του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ ςυντάςςει Ρρωτόκολλο Οριςτικισ Ραραλαβισ. 

Αν θ Επιτροπι Ραραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ προσ τουσ 
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςει πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ όπου αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ 
που διαπιςτϊκθκαν και γνωμοδοτεί αν οι  αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα 
των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ.  

Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι 
ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι 
παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και 
παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ 

Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 219 του Ν.4412/2016. 

Για τισ περιπτϊςεισ που δεν αναφζρονται ρθτά ςτθν παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματα τα οποία 
αποτελοφν αναπόςπαςτο  μζροσ τθσ, κα εφαρμόηονται οι ςχετικζσ ιςχφουςεσ κείμενεσ διατάξεισ. 

 

 

 

Ο  Συντονιςτισ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 

Ηπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ 
 
 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΡΟΛ. ΜΙΧΕΛΑΚΗΣ 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ  

(ανικει ςτθ διακ.  04/2020) 

 

ΜΕΟΣ Α - ΡΕΙΓΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ, ςτον Υποτομζα 
Κεντρικι Κυβζρνθςθ και ειδικότερα  ςτθν Κεντρικι Διοίκθςθ ι Δθμόςιο  ι Κράτοσ.  

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ είναι οι Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. Θ λειτουργία τθσ διζπεται από τισ 
διατάξεισ : 

- του ν.  3852/2010 (ΦΕΚ 87/Αϋ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

- του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Αϋ) «Οργανιςμόσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου – Δυτικισ 
Μακεδονίασ», όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 4446/ 240/Α’)  και ςυμπλθρωματικά    

- του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/Αϋ)  «Διοίκθςθ, Οργάνωςθ, τελζχωςθ τθσ Περιφζρειασ, ρφκμιςθ 
κεμάτων για τθν τοπικι αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ»,  

- του ν. 2647/1998 (ΦΕΚ 237/Α’), όπωσ ιςχφει. 

 

Οργανωτικι δομι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. : όπωσ προβλζπεται ςτο ανωτζρω Ρ.Δ. οι οργανικζσ τθσ 
μονάδεσ εκτείνονται /ςε οκτϊ νομοφσ. 

 

ΣΚΟΡΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ρεριγραφι των αναγκϊν τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ :  

Ανάδειξθ αναδόχου/ω για τθν παροχι υπθρεςιϊν εκτζλεςθσ τελεςίδικων αποφάςεων - πρωτοκόλλων 
κατεδάφιςθσ αυκαιρζτων περιφράξεων, καταςκευϊν, εγκαταςτάςεων και κτιςμάτων χωρικισ 
αρμοδιότθτασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ, για το ζτοσ 2020. 

 

Στοιχεία ωριμότθτασ τθσ ςφμβαςθσ : Ζχει εξαςφαλιςτεί θ χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ με τθν 
υπϋαρίκμ. 795/05-02-2020 (ΑΔΑ: 9Σ2Κ46Ψ844-0ΓΓ) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ του Ρράςινου 

Ταμείου και τισ πιςτϊςεισ του τακτικοφ  προχπολογιςμοφ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ *Φορζασ. 1903, Ε.Φ. 999.01 - Αρικµόσ Λογαριαςμοφ Εξόδου 
(ΑΛΕ) 3110189001 οικονομικοφ ζτουσ 2020 

 

Τεκμθρίωςθ ςκοπιμότθτασ/υποδιαίρεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τμιματα :  Το γεγονόσ ότι οι υπθρεςίεσ 
εκτείνονται ςε διαφορετικοφσ νομοφσ και κτιρια επιβάλλει τθν υποδιαίρεςθ του  ςε δεκαεννζα (19) 
τμιματα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των άρκρων   45, 49 και 59 του ν. 4412/2016. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Στθν παροφςα ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν ιςχφουν οι διατάξεισ του Ν.4412/2016 κακϊσ και οι λοιπζσ, 

ςχετικζσ με τθν παροχι υπθρεςιϊν, ιςχφουςεσ διατάξεισ κατά τθ διενζργεια ανοιχτοφ θλεκτρονικοφ 

διαγωνιςμοφ άνω των ορίων. 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ εκτζλεςθ τελεςίδικων αποφάςεων  κατεδάφιςθσ-εκκζςεων 
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αυτοψίασ αυκαιρζτων επιχωματϊςεων βράχων και φερτϊν υλικϊν, γλιτςϊν, εξζδρων και τοίχων 

αντιςτιριξθσ, προβλθτϊν, τοιχίων,  περιφράξεων, καταςκευϊν, εγκαταςτάςεων και κτιςμάτων που 

βρίςκονται ςε ηϊνθ αιγιαλοφ, παραλίασ και κάλαςςασ , ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και ιδιωτικοφσ 

χϊρουσ, ςε αρχαιολογικοφσ χϊρουσ και ςε δάςθ, δαςικζσ εκτάςεισ και αναδαςωτζεσ εκτάςεισ, τα οποία, 

ςφμφωνα με τισ λίςτεσ των υπθρεςιϊν καταγραφισ (Δαςαρχεία, Διευκφνςεισ Δαςϊν,Ρολεοδομικζσ 

Υπθρεςίεσ, Κτθματικζσ Υπθρεςίεσ) είτε ζχουν καταςτεί τελεςίδικα, είτε δεν ζχει υποβλθκεί αίτθμα 

αναςτολισ εκτζλεςθσ. 
Επίςθσ αντικείμενο αποτελεί και θ μεταφορά δια ξθράσ και θ διάκεςθ των προϊόντων κατεδαφίςεων ςε 
ειδικά αδειοδοτθμζνουσ χϊρουσ και με κατάλλθλα για το ςκοπό αυτό μεταφορικά μζςα κακϊσ και θ 
πλιρθσ και κατάλλθλθ αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ ςτθν προτζρα κζςθ ςτθν περιοχι των 
εργαςιϊν κατεδάφιςθσ. 
Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνει τζςςερισ (4) αποφάςεισ - πρωτόκολλα κατεδάφιςθσ αυκαιρζτων ςε ηϊνθ 
αιγιαλοφ και παραλίασ τθσ Κτθματικισ Υπθρεςίασ Ν. Θεςπρωτίασ ςτον Διμο Θγουμενίτςασ, με αρ.1/15-
03-2011, αρ.2/19.04.2011, αρ.2/26.07.2010 και αρ.1/26-8-2016, τισ δφο πρϊτεσ ςτθν περιοχι Μπζλλα 
Βράκα παραλίασ Συβότων και τισ άλλεσ δφο ςτθν περιοχι Αγία Ραραςκευι- Ρλαταριά και ζνα (1)  
πρωτόκολλο κατεδάφιςθσ αυκαιρζτων τθσ Κτθματικισ Υπθρεςίασ Ν. Ιωαννίνων  ςτθν παρόχκια ηϊνθ 
λίμνθσ Ραμβϊτιδασ, με αρ.2/29-02-2016 και αρ.1/15-03-2011 , το πρϊτο ςτθν παρόχκια περιοχι τθσ 
λίμνθσ Ραμβϊτιδασ, κακϊσ και πζντε (5) αποφάςεισ κατεδαφίςεισ που αφοροφν εκκζςεισ αυτοψίασ  ςε 
κοινόχρθςτουσ χϊρουσ και αρχαιολογικό χϊρο ςτον νομό Ιωαννίνων των Ρολεοδομικϊν Υπθρεςιϊν Ν. 
Ιωαννίνων, ςφμφωνα με τισ 17-03-2010, 04-03-2015, 14-07-2016, 25-08-2016, 26-07-2016 εκκζςεισ 
αυτοψίασ . 
   

Επίςθσ περιλαμβάνει τθν εκτζλεςθ αποφάςεων κατεδάφιςθσ δφο (2) αυκαιρζτων καταςκευϊν, τα 
οποία βρίςκονται ςε αναδαςωτζεσ δθμόςιεσ δαςικζσ εκτάςεισ, ςτο 2ο χλμ τθσ εκνικισ οδοφ 
Θγουμενίτςασ-Ιωαννίνων και εκατζρωκεν αυτισ, μεταξφ Θγουμενίτςασ και Λιοφφτων, ςτισ κζςεισ  
«Βίγλα ι Βίγλιηα» και «Μάλι-Μπάρδι» αντίςτοιχα, ςτον Διμο Θγουμενίτςασ  τθσ ΡΕ Θεςπρωτίασ, 
αρμοδιότθτασ τθσ Δ/νςθσ Δαςϊν Θεςπρωτίασ.  

Τζλοσ περιλαμβάνει τθν εκτζλεςθ κατεδάφιςθσ αυκαίρετων καταςκευϊν ςτουσ Διμουσ Ρρεςπϊν, 
Αμυνταίου και Φλϊρινασ εντόσ κοινόχρθςτου και ιδιωτικοφ χϊρου όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτισ υπ. 
αρίκμ. 15/2016, 1/2013, 56/2011, 15/2014, 16/2014, 17/2014/ 18/2014, 19/2014, 20/2014, 21/2014, 
22/2014, 23/2014, 25/2014, 13/2018, 1/2018, 24/2001 και 17/2017 εκκζςεισ αυτοψίασ τθσ ΥΔΟΜ του 
Διμου Φλϊρινασ 

 

Απαιτιςεισ και Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ  
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ : ΤΕΧΝΙΚΕΣ  
ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ  τθσ παροφςασ,   κακϊσ και  τουσ ειδικοφσ όρουσ του Ραραρτιματοσ ΙΙ. 

Μεκοδολογία υλοποίθςθσ 

Διάρκεια ςφμβαςθσ  

Θ ιςχφσ των ςυμβάςεων  που κα ςυναφκοφν κα ξεκινοφν από τθν θμερομθνία που κα ορίηεται ςε αυτζσ 
και κα είναι διάρκειασ ζωσ  τθν 15θ Νοεμβρίου 2020. 

Τόποσ υλοποίθςθσ : Οι αυκαίρετεσ περιφράξεισ, καταςκευζσ, εγκαταςτάςεισ και κτίςματα χωρικισ 
αρμοδιότθτασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ, για το ζτοσ 2020 όπωσ 
αναλφονται ςτο ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ τθσ παροφςθσ. 

Τρόποσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν  

Θ ειδοποίθςθ από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ  για τθν εγκατάςταςθ των απαιτοφμενων μθχανθμάτων και 
προςωπικοφ ςτον χϊρο παροχισ των υπθρεςιϊν κα γίνεται τουλάχιςτον τρεισ (3) θμζρεσ πριν τθν 
ζναρξθ των εργαςιϊν για κάκε κατεδάφιςθ. 
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Ο ανάδοχοσ πρζπει να μεριμνά για τθν ζγκαιρθ ζκδοςθ των απαιτοφμενων από τον νόμο αδειϊν και 
εγκρίςεων για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν, κακϊσ και για τθν ενθμζρωςθ των αρμόδιων Οργανιςμϊν ι 
Υπθρεςιϊν για τθν ζγκαιρθ διακοπι των παροχϊν των δικτφων (ΔΕΘ, ΟΤΕ, φδρευςθ κλπ.) για τθν 
διευκόλυνςθ των ςχετικϊν εργαςιϊν. 

Ο ανάδοχοσ μετά τθ δοκείςα εντολι από τθν αρμόδια υπθρεςία και εντόσ δφο θμερϊν υποβάλλει ζνα 
χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ του ςχετικοφ ςτθν εντολι πρωτοκόλλου κατεδάφιςθσ. 
 
Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται οποιαδιποτε αποηθμίωςθ, πράγμα που κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ από τον 
Ανάδοχο κατά τθ διαμόρφωςθ τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ: 
 
όταν αναςτζλλεται ι διακόπτεται θ προγραμματιςμζνθ κατεδάφιςθ, λόγω ανωτζρασ βίασ, λόγω τθσ 
ιδιαίτερθσ φφςθσ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ (κατεδαφίςεισ αυκαιρζτων) και των 
ιδιαιτεροτιτων του εκάςτοτε πρωτοκόλλου κατεδάφιςθσ ι για οποιοδιποτε λόγο. 
 

Διαδικαςία Ραραλαβισ/Ραρακολοφκθςθσ  

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τισ  
Διευκφνςεισ ΡΕΧΩΣ Θπείρου, τθ Δ/νςθ ΡΕΧΩΣ Δυτικισ Μακεδονίασ ι τθσ Δ/νςθ Δαςϊν Θεςπρωτίασ 
αντίςτοιχα, οι οποίεσ και κα ειςθγοφνται  ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο  ιτοι τθν  Αποκεντρωμζνθ 
Διοίκθςθ Θπείρου – Δυτ. Μακεδονίασ για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ 
όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των 
επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. 

Θ ανακζτουςα αρχι  με απόφαςι τθσ ορίηει αρμόδια επιτροπι αποτελοφμενθ από υπαλλιλουσ τθσ ι 
υπαλλιλουσ των εξυπθρετοφμενων υπθρεςιϊν  για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 

Οι υπθρεςίεσ παραλαμβάνονται  με τθν ςφνταξθ του Ρρωτοκόλλου Οριςτικισ Ραραλαβισ ςφμφωνα με 
τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα ΙΙ τθσ παροφςασ, ςτο οποίο περιγράφονται οι ειδικοί όροι 
κατά τθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Σε γενικζσ γραμμζσ ο ανάδοχοσ ι οι ανάδοχοι υποχρεοφνται  : 

1. Τισ εκάςτοτε κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά με τθν υγιεινι των εργαηομζνων, τθν αςφάλεια τουσ, 
ιδίωσ ςε περίπτωςθ εργατικοφ ατυχιματοσ. 

2. Τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν.4412/16, όπωσ ιςχφει. 

3. Τισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τα αναφερόμενα ςτον Κανονιςμό για κατεδαφίςεισ κτιρίων τθσ με 
αρικ. 54/38935/210.95 εγκυκλίου του ΥΡΕΧΩΔΕ. 

4. Ο ανάδοχοσ πρζπει να δφναται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του για όλο το χρονικό διάςτθμα τθσ 
διάρκειασ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Οι υπθρεςίεσ κα παρζχονται ζπειτα από εντολι 
του ΤΕΔΚ/ΣΕΝΕ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ του Σϊματοσ Επικεωρθτϊν και Ελεγκτϊν του 
Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. 

5. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίηει τθν παρουςία επιβλζποντοσ μθχανικοφ (Ρολιτικόσ 
Μθχανικόσ κατθγορίασ ΡΕ), ςτον τόπο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, κακ' όλθ τθ διάρκεια αυτϊν και 
ςε κάκε ςυνεργείο που κα παρζχει υπθρεςίεσ, τα ςτοιχεία του οποίου (ονοματεπϊνυμο και 
τθλζφωνο επικοινωνίασ) κα πρζπει ζγκαιρα να ζχουν γνωςτοποιθκεί ςτθν ανακζτουςα αρχι. Ο 
επιβλζπων μθχανικόσ κα τθρεί τα αναφερόμενα ςτο αρκ. 12 του «Κανονιςμοφ για κατεδαφίςεισ 
κτιρίων» (Εγκφκλιοσ του ΥΡΕΧΩΔΕ με αρ. 54/38935/210.95), όπωσ ιςχφει από 25-6-95 και κα 
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βρίςκεται ςε διαρκι επαφι με τουσ αρμόδιουσ υπαλλιλουσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθν 
άμεςθ αντιμετϊπιςθ πικανόν προβλθμάτων κλπ. 

6. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διαςφαλίηει ότι τα κτίςματα κα κατεδαφιςτοφν ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτθν εγκφκλιο ΥΡΕΧΩΔΕ με αρικμό 54/38935/210.95 «Κανονιςμόσ για κατεδαφίςεισ 
κτθρίων», με οποιαδιποτε μθχανικά και χειρωνακτικά μζςα. Στθ ςυνζχεια τα οικοδομικά 
απόβλθτα κα φορτωκοφν και κα μεταφερκοφν ςε ειδικά αδειοδοτθμζνεσ μονάδεσ διαχείριςθσ 
Α.Ε.Κ.Κ. Θ αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου μετά τθν αποκομιδι των οικοδομικϊν 
αποβλιτων κα πραγματοποιθκεί με κατάλλθλθ διαμόρφωςθ του εδάφουσ με τισ οδθγίεσ των 
αρμοδίων Υπθρεςιϊν, αποκομιδι οποιουδιποτε δομικοφ ςτοιχείου εντοπιςτεί, ϊςτε να 
επανζλκει το περιβάλλον ςτθν προτζρα φυςικι του κατάςταςθ. 

7. Ο ανάδοχοσ με τθν προςφορά του αποδζχεται ότι μελζτθςε πλιρωσ τθ φφςθ και τθ κζςθ των 
ςυνκθκϊν παροχισ υπθρεςιϊν κακϊσ και των δυςκολιϊν λόγω τθσ κζςεωσ των προσ 
κατεδάφιςθ καταςκευϊν (προςβαςιμότθτα, κυκλοφοριακό, παρόδιεσ ιδιοκτθςίεσ κ.τ.λ.), τισ 
γενικζσ και τοπικζσ ςυνκικεσ, κυρίωσ αναφορικά με τισ μεταφορζσ, διάκεςθ, διαχείριςθ και 
αποκικευςθ υλικϊν, φπαρξθ εργατικϊν χεριϊν, φδατοσ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ, το ευμετάβλθτο 
των καιρικϊν ςυνκθκϊν, τθ διαμόρφωςθ και κατάςταςθ του εδάφουσ, το είδοσ, ποςότθτα και 
ποιότθτα των υλϊν που μπορεί να ςυναντθκοφν πάνω και κάτω από το ζδαφοσ, το είδοσ και τα 
μζςα ευκολίασ που κα χρειαςτοφν πριν από τθν ζναρξθ και κατά τθν πρόοδο των εργαςιϊν και 
οποιαδιποτε άλλα ηθτιματα, τα οποία κατά οποιοδιποτε τρόπο δφναται να επθρεάςουν τισ 
εργαςίεσ ι το κόςτοσ τουσ ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. 

8. Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ α) ϊςτε μθχανιματα και προςωπικό να φζρουν τισ απαραίτθτεσ 
και νόμιμεσ άδειεσ, β) να εφαρμόηει άμεςα τα μζτρα αςφαλείασ και υγιεινισ, διακζτοντασ και 
τεχνικό αςφαλείασ (τα ςτοιχεία του οποίου, ονοματεπϊνυμο και τθλζφωνο επικοινωνίασ, κα 
πρζπει ζγκαιρα να ζχουν γνωςτοποιθκεί ςτθν ανακζτουςα αρχι), που προβλζπονται από τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ (Ν.1568/85, Ρ.Δ.17/96, Ρ.Δ.19/96, Ρ.Δ.294/88, Ρ.Δ305/96, Ν.1396/83, 
Ρ.Δ.447/75, Ρ.Δ.778/80, Ρ.Δ.1073/81, Ν.1430/84, Ρ.Δ.395/94, Ρ.Δ.396/94, Ρ.Δ.397/94, 
Ρ.Δ.399/94, Ρ.Δ.105/95, Ρ.Δ.77/93, Ρ.Δ.212/06, Ρ.Δ.149/06), γ) για τθν αςφάλιςθ κατά παντόσ 
κινδφνου υλικοφ και ζμψυχου προςωπικοφ που κα χρθςιμοποιθκεί και δ) για οποιοδιποτε 
ατφχθμα μθχανθμάτων και προςωπικοφ. 

9. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει το προςωπικό του, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 
Ελλθνικισ Εργατικισ Νομοκεςίασ, όπωσ αυτζσ ιςχφουν ανά πάςα χρονικι ςτιγμι και να τθρεί τθν 
εκάςτοτε ιςχφουςα Συλλογικι/Κλαδικι Σφμβαςθ Εργαςίασ για το προςωπικό που απαςχολεί. 
Αλλοδαποί μποροφν να εργάηονται μόνο εφόςον ζχουν τισ απαραίτθτεσ άδειεσ παραμονισ και 
εργαςίασ ςτθν Ελλάδα και είναι αςφαλιςμζνοι ςτο αρμόδιο αςφαλιςτικό ταμείο. Σε περίπτωςθ 
που προςωπικό του αναδόχου δεν υπάγεται ςε διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ Νομοκεςίασ, αυτόσ 
υποχρεοφται να το αςφαλίςει ζναντι ατυχθμάτων ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ. Θ εφαρμογι όλων 
των ανωτζρω είναι ευκφνθ του αναδόχου, ο οποίοσ κα πρζπει να εξαςφαλίςει ότι τθροφνται και 
από τουσ πάςθσ φφςεωσ ςυμβοφλουσ, ςυνεργάτεσ και υπεργολάβουσ αυτοφ. Θ ανακζτουςα 
αρχι δεν ευκφνεται για τισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου προσ το προςωπικό του, δικαιοφται όμωσ 
να ελζγχει τθν τιρθςθ τθσ αςφαλιςτικισ και λοιπισ νομοκεςίασ και να καταγγζλλει τισ 
παραβάςεισ τθσ. 

10. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κάλυψθσ επαγγελματικϊν 
κινδφνων (Αςφαλιςτιριο Συμβόλαιο Αςτικισ Ευκφνθσ) ςε ιςχφ και κα καλφπτεται και θ εκ του 
Νόμου ευκφνθ του αναδόχου, τθν οποία ζχει με τθν ιδιότθτα του εργοδότθ και περιλαμβάνει 
τθν, από τα άρκρα 657, 658 και 932 του ιςχφοντοσ Α.Κ., προβλεπόμενθ υποχρζωςθ του 
αςφαλιςμζνου ζναντι του προςωπικοφ του που απαςχολείται ςτισ περιγραφόμενεσ ςτθν 
παροφςα ςφμβαςθ εργαςίεσ κατεδάφιςθσ, ςε περίπτωςθ ςωματικϊν βλαβϊν που κα 
προκλθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ. 

11. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει κάλυψθ οποιαςδιποτε αςτικισ ευκφνθσ προσ 
οποιονδιποτε τρίτο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ και του προςωπικοφ αυτισ, 
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θ οποία ανακφπτει από ι οφείλεται ςτθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ, περιλαμβανομζνων, αλλά όχι 
μόνο, περιπτϊςεων κανάτου, ςωματικϊν βλαβϊν, απϊλεια ι ηθμίασ περιουςίασ, ατυχθματικισ 
ρφπανςθσ, ψυχικισ οδφνθσ και θκικισ βλάβθσ, μζχρι εκείνων των ορίων ευκφνθσ, τα οποία κα 
διατθροφςε ςε ιςχφ ζνασ ςυνετόσ λειτουργόσ παροχισ υπθρεςιϊν παρόμοιασ φφςθσ, μεγζκουσ 
και χαρακτθριςτικϊν του. Στθν κάλυψθ κα περιλαμβάνεται ρθτά και θ εκ του άρκρου 922 του 
Αςτικοφ Κϊδικα απορρζουςα ευκφνθ τθσ υπθρεςίασ (ευκφνθ προςτιςαντοσ). Θ ανακζτουςα 
αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ για αποηθμίωςθ από τυχόν ατφχθμα ι 
κάκε άλλθ αιτία, τόςο κατά τθ μεταφορά του προςωπικοφ του ανάδοχου, όςο και κατά τθ 
διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν κατεδάφιςθσ. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να εξαςφαλίςει ότι 
τα ανωτζρω τθροφνται και από τουσ πάςθσ φφςεωσ ςυμβοφλουσ, ςυνεργάτεσ και υπεργολάβουσ 
αυτοφ. 

12. Οι αςφαλίςεισ δεν απαλλάςςουν οφτε περιορίηουν κακ' οιονδιποτε τρόπο τισ υποχρεϊςεισ και 
ευκφνεσ του αναδόχου που απορρζουν από τθν παροφςα ςφμβαςθ. Σε κάκε περίπτωςθ, ο 
ανάδοχοσ ευκφνεται πλιρωσ για όλουσ τουσ κινδφνουσ που απορρζουν ι ςχετίηονται με τθν 
παροχι των υπθρεςιϊν του και παραμζνει αποκλειςτικά και εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ για τθν 
πλιρθ και ζγκαιρθ αποκατάςταςθ ηθμιϊν ςε πρόςωπα ι/και πράγματα, ανεξάρτθτα εάν και ςε 
ποιο βακμό καλφπτονται από αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ ι αποηθμιϊνονται από τουσ αςφαλιςτζσ, 
ακόμθ και πζραν των ποςϊν κάλυψθσ των εν λόγω ςυμβάςεων. 

13. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να μεριμνά για τθν ζγκαιρθ ανάλθψθ υπθρεςίασ από τουσ υπαλλιλουσ 
του και να είναι υπεφκυνοσ για τον καταμεριςμό εργαςίασ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ, 
ϊςτε να εκπλθρϊνονται οι ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ. Ρρζπει να αποκακιςτά αμζςωσ κάκε 
ζλλειψθ ι παράλειψθ ι πλθμμελι εργαςία που κα παρατθρείται και κα γνωςτοποιείται ςε 
αυτόν από τουσ υπεφκυνουσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

14. Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ ομάδασ παροχισ 
υπθρεςιϊν του αναδόχου ωσ ακατάλλθλο για ανάρμοςτθ ι αντιςυμβατικι ςυμπεριφορά. Ο 
ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε αντικατάςταςθ άμεςα και χωρίσ αντιρριςεισ με άλλο πρόςωπο, 
ανάλογθσ εμπειρίασ και προςόντων. Αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ ομάδασ παροχισ υπθρεςιϊν του 
αναδόχου, κατόπιν αιτιματόσ του, κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, δφναται να 
γίνει μετά από ζγκριςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ και μόνο με άλλο πρόςωπο αντίςτοιχων 
προςόντων ι εμπειρίασ. 

15. Ο ανάδοχοσ πρζπει να εγγυάται για το προςωπικό του, το οποίο πρζπει να διακζτει τθν 
απαιτοφμενθ εμπειρία και ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικεί πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

16. Ο ανάδοχοσ πρζπει να εκτιμιςει όλουσ τουσ πικανοφσ κινδφνουσ και να προβεί ςε όλεσ τισ 
απαραίτθτεσ ενζργειεσ αςφάλειασ και προςταςίασ κακϊσ και ςε εκτίμθςθ τθσ υπάρχουςασ 
κατάςταςθσ, ϊςτε να αποφαςιςτοφν και να εκτελεςτοφν άμεςα οι απαραίτθτεσ περαιτζρω 
ενζργειεσ πριν τθν ζναρξθ οποιαςδιποτε εργαςίασ αποκατάςταςθσ. 

17. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει μζςα παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, να καταςκευάςει 
και τοποκετιςει κατάλλθλεσ πινακίδεσ ι φωτεινά ςιματα επιςιμανςθσ και απαγόρευςθσ 
προςζγγιςθσ επικινδφνων κζςεων. Ρρζπει να φροντίςει για τθν φπαρξθ διακζςιμων φορθτϊν 
φαρμακείων πρϊτων βοθκειϊν, κακϊσ και όλων των τθλεφϊνων άμεςθσ ανάγκθσ 
(Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία, Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ, Αςτυνομία, Νοςοκομεία κ.α.) ςε όλα τα 
ςτάδια των εργαςιϊν. 

18. Ο ανάδοχοσ πρζπει να χορθγεί ςτο εργατικό προςωπικό, ςτο προςωπικό επίβλεψθσ τθσ 
αρμόδιασ υπθρεςίασ, μετά των εκάςτοτε Συμβοφλων τθσ, και ςε κάκε άλλο πρόςωπο, που 
βρίςκεται ςτο χϊρο παροχισ των υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, μετά από ςχετικι 
ζγκριςθ, τα απαιτοφμενα, κατά περίπτωςθ εργαςίασ, ατομικά και ομαδικά εφόδια προςταςίασ 
και εργαλεία για αςφαλι εργαςία, όπωσ κράνθ, γυαλιά, γάντια κλπ. Κατά τθν τυχόν εκτζλεςθ 



ΑΔΑ: 6ΛΝΧΟΡ1Γ-9Ν7



ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΘΡΕΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Διακιρυξθ αρ. 04/2020  

Σελίδα 56 από 116 

 

νυχτερινισ εργαςίασ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τον απαιτοφμενο ιςχυρό φωτιςμό για 
τθν αςφάλεια του προςωπικοφ και κάκε τρίτου. 

19. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν κατεδάφιςθσ, να διαςφαλίςει τθν 
απομάκρυνςθ υλικϊν και τμθμάτων των καταςκευϊν τα οποία δφναται να κρυμματιςτοφν και να 
εκτοξευτοφν, όπωσ υαλοπίνακεσ, κιγκλιδϊματα κλπ. 

20. Για τθν προςταςία και αντιμετϊπιςθ πυρκαγιϊν ςτισ εγκαταςτάςεισ των εργοταξιακϊν χϊρων 
και ςτουσ χϊρουσ εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει κατάλλθλο 
εξοπλιςμό πυρόςβεςθσ, όπωσ για παράδειγμα φορθτά μζςα πυρόςβεςθσ και κατάλλθλα μζςα 
ατομικισ προςταςίασ για όλο το προςωπικό, το οποίο κα απαςχολθκεί και όπου απαιτείται να 
γίνεται διαβροχι των δαςικϊν εκτάςεων. 

21. θτά κακορίηεται ότι, ανεξάρτθτα από όλα τα παραπάνω, ο ανάδοχοσ παραμζνει μόνοσ και 
αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςτα ζργα και είναι δικι του ευκφνθ 
θ λιψθ των ενδεδειγμζνων και ορκϊν μζτρων αςφαλείασ και θ τιρθςθ των ςχετικϊν 
κανονιςμϊν. Για κζματα πρόλθψθσ ατυχθμάτων ιςχφουν γενικά όςα ορίηονται από τθν Ελλθνικι 
Νομοκεςία και ςε περιπτϊςεισ που δεν προβλζπονται από αυτι κα εφαρμόηονται οι διεκνείσ 
κανονιςμοί πρόλθψθσ ατυχθμάτων. 

22. Επίςθσ πρζπει να προβεί ςτθν φφλαξθ και επιτιρθςθ του χϊρου του εργοταξίου κακ' όλθ τθ 
διάρκεια των εργαςιϊν και ςτον αποκλειςμό του, όταν κα πραγματοποιοφνται πάςθσ φφςθσ 
εργαςίεσ, ϊςτε να μθν είναι δυνατι θ πρόςβαςθ από οποιοδιποτε άτομο μθ ςχετικό με τισ 
εργαςίεσ. 

23. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει μετά τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν διαχείριςθσ των αποβλιτων τθσ 
κατεδάφιςθσ, να κατακζςει ςτθν αρμόδια υπθρεςία, που επιβλζπει τισ εργαςίεσ, βεβαίωςθ 
παραλαβισ των αποβλιτων από εγκεκριμζνο ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ, όπωσ 
προβλζπεται ςτθν παρ.3 (εδ.β.3) του άρκρου 7 τθσ Κ.Υ.Α 36259/1757/Ε103/10 (Β'1312 ) κακϊσ 
και τα πιςτοποιθτικά παραλαβισ αποβλιτων, τα δελτία αποςτολισ, τα ηυγολόγια και τα ζντυπα 
αναγνϊριςθσ αποβλιτων. 

24. Σε ενδεχόμενθ φπαρξθ παρακείμενων δικτφων τθσ ΔΕΘ, του ΟΤΕ, φδρευςθσ κ.λπ., που ενδζχεται 
να επθρεαςτοφν από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κακαίρεςθσ, ο ανάδοχοσ οφείλει, αφοφ τα 
εντοπίςει, να ειδοποιιςει εγκαίρωσ τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ για τθν διακοπι των παροχϊν από 
τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ ι τθν μετατόπιςι τουσ από τον ίδιο ςε ςυνεργαςία με αυτζσ. Επίςθσ 
οφείλει, να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ προσ τουσ αντίςτοιχουσ Οργανιςμοφσ ι 
Επιχειριςεισ, για τθν επίςπευςθ των διαδικαςιϊν διακοπισ ι μετατόπιςθσ και να διευκολφνει τισ 
ςχετικζσ εργαςίεσ, χωρίσ να του παρζχεται το δικαίωμα για οποιαδιποτε αποηθμίωςθ λόγω 
τυχόν κακυςτεριςεων ι δυςχερειϊν και παράλλθλα να ενθμερϊνει για τισ ενζργειεσ του τθν 
αρμόδια επιβλζπουςα υπθρεςία. Επιπλζον οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για 
τθν αποφυγι βλαβϊν ςτισ υπόψθ εγκαταςτάςεισ και είναι ςε κάκε περίπτωςθ υπεφκυνοσ για 
τυχόν βλάβεσ, που κα ςυμβοφν εξαιτίασ των ζργων. 

25. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει και να υποβάλλει ςτθν αρμόδια επιβλζπουςα υπθρεςία 
φωτογραφίεσ με μζριμνα και δαπάνεσ του, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα με λεπτομζρεια από τθ 
διαταγι του Υ.Δ.Ε. αρ. 7603/5-2-1960 (Εγ.Κ.Α 20), όπωσ αυτι ιςχφει ςιμερα, ιτοι φωτογραφίεσ 
των αυκαιρζτων πριν και μετά τθν κατεδάφιςι τουσ, οι οποίεσ κα ςυνιςτοφν μζροσ του μθτρϊου 
τθσ ςφμβαςθσ. 

26. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται επίςθσ να διακζτει μεταφορικό μζςο ςτθν αρμόδια υπθρεςία για τισ 
μετακινιςεισ τθσ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν του 
αντικειμζνου από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι τθν ολοκλιρωςι τθσ . Οι δαπάνεσ που 
ςυνεπάγονται τα παραπάνω βαρφνουν τον ανάδοχο και κα πρζπει να ςυνυπολογιςκοφν από 
αυτόν κατά τθ διαμόρφωςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ. 
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27. Κακ' όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ ο ανάδοχοσ 
αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του Ελλθνικοφ και διεκνοφσ Τφπου), χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι 
πλθροφορίεσ, που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν 
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του. 

28. Ο ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με τθ ςφμβαςθ, χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, οφτε να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ 
αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν ανακζτουςα αρχι και δεν δεςμεφει τθν 
ανακζτουςα αρχι με κανζνα τρόπο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ. 

29. Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ, θ ανακζτουςα αρχι και όλα τα εξουςιοδοτθμζνα απ' 
αυτιν πρόςωπα οφείλουν να μθν ανακοινϊνουν ςε κανζναν, παρά μόνο ςτα πρόςωπα που 
δικαιοφνται να γνωρίηουν, πλθροφορίεσ που περιιλκαν ς' αυτοφσ κατά τθ διάρκεια και με τθν 
ευκαιρία τθσ υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ και αφοροφν ςε τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα του 
αναδόχου ι μεκόδουσ υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ Επιτροπι, εάν δεν διατυπϊςει ελλείψεισ ι παραλείψεισ κατά τθν παραλαβι του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ ςυντάςςει Ρρωτόκολλο Οριςτικισ Ραραλαβισ. 

Αν θ Επιτροπι Ραραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ προσ τουσ 
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςει πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ όπου αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ 
που διαπιςτϊκθκαν και γνωμοδοτεί αν οι  αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα 
των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 219 του Ν.4412/2016. 

 

ΜΕΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρθματοδότθςθ  

Ζχει εξαςφαλιςτεί θ χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ με τθν υπϋαρίκμ. 795/05-02-2020 (ΑΔΑ: 

9Σ2Κ46Ψ844-0ΓΓ) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ του Ρράςινου Ταμείου και τισ πιςτϊςεισ του 
τακτικοφ  προχπολογιςμοφ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ 
*Φορζασ. 1903, Ε.Φ. 999.01 - Αρικµόσ Λογαριαςμοφ Εξόδου (ΑΛΕ) 3110189001 οικονομικοφ 
ζτουσ 2020 

 

Α. Εκτιμϊμενθ αξία τμιματοσ ςφμβαςθσ, των οποίων θ κατεδάφιςθ χρθματοδοτείται από το Πράςινο 
Σαμείο ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ  : 89.673,96 €.  

 

Εκτιμϊμενθ αξία κάκε τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ των αυκαίρετων, των οποίων θ κατεδάφιςθ 
χρθματοδοτείται από το Πράςινο Σαμείο  ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΠΑ :  

Α/Α 
Διμοσ- Ρεριοχι 

Αρ.πρωτ. 
κατεδάφιςθσ ι 

ζκκεςθ αυτοψίασ 

Υπόχρεοι για τθν 
βεβαίωςθ του 

κόςτουσ κατεδάφιςθσ 

Ρροχπολογι
-ςμόσ με 
ΦΡΑ 24% 

1 Θγουμενίτςασ 

Ν. Θεςπρωτίασ 

Μπζλλα Βράκα, 
Κάρβουνο, Δ.Δ. 

Συβότων 

2/19.04.2011 

αρ.πρωτ. 
κατεδάφιςθσ 

 

 

Τςίλθσ Ιωάννθσ 
2.771,00 
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2 Θγουμενίτςασ 

Ν. Θεςπρωτίασ 

Αγία Ραραςκευι 
Δ.Δ.Ρλαταριάσ 

2/26.07.2010 

αρ.πρωτ. 
κατεδάφιςθσ 

 

Αναςταςίου 
Κωνςταντίνοσ του 

Χριςτου ("ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
ΒΑΧΟΣ") 

31.300,00 

3 
Θγουμενίτςασ 

Ν. Θεςπρωτίασ 

«Αγία Ραραςκευι» 
Δ.Δ. Ρλαταριάσ 

 

1/26-08-2016 

αρ.πρωτ. 
κατεδάφιςθσ 

 

 

Σοφφθσ Ρζτροσ του 
Βαςιλείου (Plataria 

Beach) 
42.102,96 

4 
Θγουμενίτςασ 

Ν. Θεςπρωτίασ  

ΜΑΛΙ ΜΡΑΔΙ 

Υπϋαρικμ. 1940/7-7-
1998 και 1941/7-7-
1998 αποφάςεισ 
κατεδάφιςθσ Γενικοφ 
Γραμματζα 
Ρεριφζρειασ 
Θπείρου 

Υπ’ αρικμ. 63393/6-
5-2019 απόφαςθ 
μελζτθσ κατεδάφιςθσ 
Συντονιςτι ΑΔΘ-ΔΜ   

Άγγελοσ Λϊλοσ 
(απεβιϊςασ) , 

Σταματία χα Αγγζλου 
Λϊλου κάτοικοσ 
Θγουμενίτςασ 

13.500,00 

Θγουμενίτςασ 

Ν. Θεςπρωτίασ  

ΒΙΓΛΑ Θϋ ΒΙΓΛΙΗΑ 

 

Χριςτοσ Γ.Σοφφθσ 
κάτοικοσ Μαργαριτίου 

 

Β. Εκτιμϊμενθ αξία τμιματοσ ςφμβαςθσ, των οποίων θ κατεδάφιςθ χρθματοδοτείται από τον Σακτικό 
Προχπολογιςμό ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΡΑ  : 35.247,14 €.  

 

Εκτιμϊμενθ αξία κάκε τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ των αυκαίρετων, των οποίων θ κατεδάφιςθ 
χρθματοδοτείται από τον Σακτικό Προχπολογιςμό ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΠΑ :  

Α/Α 
Διμοσ- Ρεριοχι 

Αρ.πρωτ. 
κατεδάφιςθσ ι 

ζκκεςθ αυτοψίασ 

Υπόχρεοι για τθν βεβαίωςθ 
του κόςτουσ κατεδάφιςθσ 

Ρροχπολογιςμόσ 
χωρίσ ΦΡΑ 24% 

5. Δ. Ιωαννιτϊν 

παρόχκια περιοχι 
λίμνθσ Ραμβϊτιδασ 

Στρ.Ραπάγου 26 

(Αχινόσ) 

2/29.02.2016 

αρ.πρωτ. 
κατεδάφιςθσ 

 

Δόςθσ Χριςτοσ, ςφμφωνα με 
αρ.πρωτ.74676/17-9-2018 
ζγγραφο τθσ Κτθματικισ 

Υπθρεςίασ Ιωαννίνων 

 

1660,00 

6. Δ. Δωδϊνθσ 

Θζςθ Μάνδρεσ 

Αρχαιολογικόσ χϊροσ 
Δωδϊνθσ, Ηϊνθ Α 

από 17-03-2010 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

Διμοσ Νικόλαοσ (φερόμενοσ 
ιδιοκτιτθσ από τθν ζκκεςθ 

αυτοψίασ) 2.347,20 

7. 
Δ. Ιωαννιτϊν 

Τ.Κ. Νιςου Ιωαννίνων 

από 04-03-2015 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

Αράπθ Ελευκερία του 
Σταφρου (φερόμενθ 

ιδιοκτιτρια από τθν ζκκεςθ 
αυτοψίασ) 

1.956,00 

8. Δ. Ιωαννιτϊν,  

Φιλίτθ 5, Ιωάννινα 

από 14-07-2016 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

Αναςταςίου Ελζνθ 

(φερόμενθ ιδιοκτιτρια από 
150,00 
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τθν ζκκεςθ αυτοψίασ) 

9. Δ Ιωαννιτϊν,  

Ρλ. Νεομάρτυροσ 
Γεωργίου 

από 25-08-2016 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

Αποςτολίδθσ Γεϊργιοσ 
(φερόμενοσ ιδιοκτιτθσ από 

τθν ζκκεςθ αυτοψίασ) 
150,00 

10. Δ. Ιωαννιτϊν,  

Καλλάρθ 35, Ιωάννινα 

από 26-7-2016 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

Ραπαλζξθ Μαριλζνα 
(φερόμενθ ιδιοκτιτρια από 

τθν ζκκεςθ αυτοψίασ) 
250,00 

11. Δ. Θγουμενίτςασ  

Θζςθ «Μπζλα Βράκα» 
παραλίασ Συβότων 

(πλθςίον Ornella) 

αρ.1/15.03.2011 
πρωτόκολλο 
κατεδάφιςθσ 

Δεν διευκρινίηεται από 
Κτθματικι 

4.800,00 

12. 
Δ. Ρρεςπϊν 

Τ.Κ. Αγ. Γερμανοφ 

από 10-10-2016 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

(15/2016) 

Καπουράνθ Ελζνθ 

(φερόμενθ καταςκευάςτρια 
από τθν ζκκεςθ αυτοψίασ) 

564,52 

13. Δ. Αμυνταίου 

Τ.Κ. Σκλικρου 

από 02-10-2012 και 
06-12-12 ζκκεςθ 

αυτοψίασ (1/2013) 

Κουκουράβα Ευαγγελία 
(φερόμενθ ιδιοκτιτρια από 

τθν ζκκεςθ αυτοψίασ) 

1.129,03 

14. Δ. Αμυνταίου 

Τ.Κ. Νυμφαίου 

από 10-05-2011 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

(56/2011) 

Μίςςιοσ Αλζξανδροσ 
(φερόμενοσ ιδιοκτιτθσ από 

τθν ζκκεςθ αυτοψίασ) 

483,87 

15. 

Δ. Φλϊρινασ 

Συνοικιςμόσ 
Νεοφωτίςτων  

Οδόσ Καλαμάρα 

από 20-03-2013 και 
19-05-14 εκκζςεισ 
αυτοψίασ 15/2014, 

16/2014 
(περ. Β & Γ), 

17/2014, 19/2014, 
21/2014, 22/2014, 
23/2014, 25/2014 

Ναηίρ Πλγα,  Hyska Zana,  
Τεφίκ Σοφία, άποσ 

Αιμιλιανόσ,  Άγνωςτοσ,  
Θαλισ Απόςτολοσ 

(φερόμενοι ιδιοκτιτεσ από 
τθν ζκκεςθ αυτοψίασ) 

1.700,00 

16. Δ. Φλϊρινασ 

Συνοικιςμόσ 
Νεοφωτίςτων  

Οδόσ Καλαμάρα 

από 20-03-2013 και 
19-05-14 εκκζςεισ 

αυτοψίασ 
16/2014 (περ. Α), 
18/2014, 20/2014 

Ναηίρ Πλγα, Hyska Zana 

(φερόμενοι ιδιοκτιτεσ από 
τθν ζκκεςθ αυτοψίασ) 

15.967,00 

17. 
Δ. Αμυνταίου 

Τ.Κ. Λεχόβου 

από 17-07-2018 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

(13/2018) 

Κάςςοσ Γεϊργιοσ 

(φερόμενοσ ιδιοκτιτθσ από 
τθν ζκκεςθ αυτοψίασ) 

1.814,52 

18. 
Δ. Φλϊρινασ 

Τ.Κ. Μελίτθσ 

από 30-10-2017 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

(1/2018) 

Αδαμίδθσ Ευάγγελοσ 

(φερόμενοσ ιδιοκτιτθσ από 
τθν ζκκεςθ αυτοψίασ) 

1.300,00 

19. 

Δ. Αμυνταίου  

Τ.Κ. Αμυνταίου 

από 26-7-2017 
ζκκεςθ 

αυτοψίασ(17/2017) 
όπωσ διορκϊκθκε ςε 

ςυνδυαςμό με τθν 
από 2-8-2001 ζκκεςθ 
αυτοψίασ (24/2001) 

 

Γεωργιάδθσ Λάηαροσ 

(φερόμενοσ ιδιοκτιτθσ από 
τθν ζκκεςθ αυτοψίασ) 

975,00 
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Το κατ’ αποκοπι κόςτοσ των υπθρεςιϊν εκτιμικθκε με τιμζσ χρζωςθσ τθσ δαπάνθσ εκτζλεςθσ τθσ 
εργαςίασ ανά πρωτόκολλο κατεδάφιςθσ, λαμβάνοντασ υπόψθ και ςυγκριτικά ςτοιχεία παλαιότερων 
αντίςτοιχων διαγωνιςμϊν. 

Σε καμία περίπτωςθ το τελικό ςφνολο των εργαςιϊν δε μπορεί να υπερβαίνει το προχπολογιςκζν ποςό 
τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ανά αυκαίρετο και ςτο ςφνολο. 

Σε περίπτωςθ που κάποιο από τα αυκαίρετα για οποιοδιποτε λόγο δεν δφναται να κατεδαφιςτεί, (π.χ. 
είτε γιατί κατεδαφίςτθκε  οικειοκελϊσ από τον ιδιοκτιτθ-αυκαιρετοφντα, είτε γιατί ανεςτάλθ θ 
εκτζλεςι του κ.α), το αντίςτοιχο κατά αποκοπι ποςό αφαιρείται από τθν αμοιβι του Αναδόχου. 

Σφμφωνα με τα παραπάνω, ςτισ τιμζσ μονάδοσ τθσ δαπάνθσ εκτζλεςθσ τθσ κάκε εργαςίασ ανά 
πρωτόκολλο κατεδάφιςθσ, όπωσ αυτι αποτυπϊνεται ςτο ςυνθμμζνο ςτο παρόν παράρτθμα πίνακα 
πρωτοκόλλων κατεδάφιςθσ, ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά περιλαμβάνονται τα κάτωκι: 

1) Οι δαπάνεσ για τθν προςταςία και τθν εξαςφάλιςθ τθσ λειτουργίασ των δικτφων Ο.Κ.Ω. που 
επθρεάηονται τοπικά από τισ εκτελοφμενεσ εργαςίεσ. Ο ανάδοχοσ κα ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για 
τθν πρόκλθςθ ηθμιϊν και φκορϊν ςτα δίκτυα αυτά αςτικά και ποινικά και μζχρι περαίωςθσ των 
εργαςιϊν. 

2) Οι δαπάνεσ πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ κάκε είδουσ ηθμιάσ κακϊσ και οι αποηθμιϊςεισ για κάκε 
είδουσ βλάβθ ι μθ ςυνικθ φκορά επί υφιςτάμενων καταςκευϊν κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν ι τθ 
διακίνθςθ βαρζωσ εξοπλιςμοφ του αναδόχου (π.χ. μεταφορικά μζςα μεγάλθσ χωρθτικότθτασ, 
ερπυςτριοφόρα μθχανθμάτα κλπ.), που οφείλονται ςε μθ τιρθςθ των ςυμβατικϊν όρων, των 
υποδείξεων τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ, των ιςχυουςϊν διατάξεων και γενικότερα ςε υπαιτιότθτα του 
αναδόχου. 

3) Οι δαπάνεσ ζκδοςθσ τυχόν απαιτοφμενων αδειϊν εκτζλεςθσ εργαςιϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ, τθν 
Ρολεοδομία και τουσ Οργανιςμοφσ Κοινισ Ωφελείασ. 

4) Θ οποιαδιποτε απαίτθςθ ςε εξοπλιςμό (π.χ. κάδοι ςυλλογισ υλικϊν, τεχνικά μθχανιματα, 
εξοπλιςμόσ, κ.α.) προκφψει κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν. 

5) Θ αμοιβι του επιβλζποντοσ μθχανικοφ, ο οποίοσ κα παρίςταται ςτον τόπο εκτζλεςθσ των 
εργαςιϊν, κακ' όλθ τθ διάρκεια αυτϊν και ςε κάκε ςυνεργείο, που κα παρζχει υπθρεςίεσ. 

6) Οι εργαςίεσ αφαίρεςθσ, ςυλλογισ και μεταφοράσ προσ περαιτζρω διαχείριςθ επικινδφνων (π.χ. 
αμίαντοσ) ι μθ υλικϊν (Α.Ε.Κ.Κ.). 
7) Θ χερςαία μεταφορά και απόρριψθ ςφμφωνα με τθ παροφςα τεχνικι περιγραφι, προϊόντων 
κακαίρεςθσ πάςθσ φφςεωσ και μεγζκουσ, ι πάςθσ φφςεωσ εμπεριεχομζνων ςτισ προσ κακαίρεςθ 
καταςκευζσ, υλικϊν δεν επιμετράται και δεν πλθρϊνεται ιδιαίτερα, νοείται, δε, ότι θ πρόςκετθ αυτι 
δαπάνθ ελιφκθ υπόψθ από τον ανάδοχο κατά τθν ςφνταξθ τθσ προςφοράσ του και περιλαμβάνεται 
ανθγμζνθ ςτισ αντίςτοιχεσ τιμζσ του. 
8) Θ χερςαία μεταφορά και απόρριψθ ςφμφωνα με τθ παροφςα τεχνικι περιγραφι, προϊόντων 
κακαίρεςθσ πάςθσ φφςεωσ και μεγζκουσ, ι πάςθσ φφςεωσ εμπεριεχομζνων ςτισ προσ κακαίρεςθ 
καταςκευζσ, υλικϊν δεν επιμετράται και δεν πλθρϊνεται ιδιαίτερα, νοείται, δε, ότι θ πρόςκετθ αυτι 
δαπάνθ ελιφκθ υπόψθ από τον ανάδοχο κατά τθν ςφνταξθ τθσ προςφοράσ του και περιλαμβάνεται 
ανθγμζνθ ςτισ αντίςτοιχεσ τιμζσ του. 
 

Ανάλυςθ και Τεκμθρίωςθ προχπολογιςμοφ/Συνολικι και ανά τμιμα/μονάδα  

Για τον υπολογιςμό του προχπολογιςμοφ ελιφκθςαν υπόψθ : 

- Θ ιςχφουςα κείμενθ νομοκεςία 

- Συγκριτικά ςτοιχεία παλαιότερων αντίςτοιχων διαγωνιςμϊν. 
- Θ κζςθ των αυκαιρζτων καταςκευϊν και οι κατά περίπτωςθ ειδικζσ ςυνκικεσ κατεδάφιςθσ και 

απομάκρυνςθσ  
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Φ.Ρ.Α.-Κρατιςεισ-δικαιϊματα τρίτων-επιβαρφνςεισ :  

Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:   

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων *άρκρο 4 του  ν. 4013/2011 (Αϋ204) όπωσ ιςχφει+. 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,06%, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων 
τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).  

γ) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε 
πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν (παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016). 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ (άρκρο 64 παρ. 2 του ν. 4172/2013 (Αϋ167).
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδικοί Προι Διαγωνιςμοφ - Ρίνακεσ διαγωνιςμοφ  

(ανικει ςτθ διακ.  04/2020) 

ΡΙΝΑΚΑΣ Α :  ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΑΥΘΑΙΕΤΩΝ ΡΟΥ ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΡΟ ΡΑΣΙΝΟ 
ΤΑΜΕΙΟ 

Διμοσ 

Ρρωτόκολλο 
κατεδάφιςθσ 

-  
ςτοιχεία 
κατόχου 

Απόφαςθ 
κατεδάφιςθσ 

Ρεριοχι Είδοσ αυκαιρζτων 
Χαρακτθριςμόσ 

ζκταςθσ 

Θγουμενίτςασ 

Ν. Θεςπρωτίασ 

1 

/26-08-2016 

 

Σοφφθσ Ρζτροσ 
του Βαςιλείου 
(Plataria Beach) 

αρ. πρωτ. 93097/03-

07-2019 

(ΑΔΑ:Ω2ΘΙΟ1Γ-7Ξ2) 

«Αγία 
Ραραςκευι» Δ.Δ. 
Ρλαταριάσ Διμου 

Θγουμενίτςασ Ν. 

Θεςπρωτίασ, 

Α. Ρροβλιτα μικουσ περίπου 
34.00 μζτρων και μζςου 
πλάτουσ (ςτζψθσ) 6.00 

μζτρων και εμβαδοφ 199.80 
τ.μ.  

Β. Ρροβλιτα μικουσ 12.00 
μζτρων και μζςου πλάτουσ 

(ςτζψθσ) περίπου 3.30 
μζτρων και εμβαδοφ 40.80 

τ.μ.  

Γ) Ρροβλιτα πλθςίον τθσ 
πρϊτθσ από βράχουσ, 

μικουσ 12.00 μζτρων και 
μζςου πλάτουσ 1.40 μζτρων 

και εμβαδοφ 16.00 τ.μ. 

Δ) Γλίςτρα περίπου 3.00 
μζτρα εντόσ τθσ κάλαςςασ 
μεταξφ πρϊτθσ και τρίτθσ 

προβλιτασ, εμβαδοφ 23.00 
τ.μ. ενϊ θ υπόλοιπθ ζκταςθ 

ζμπροςκεν τθσ γλίςτρασ 
μζχρι τθν δυτικι είςοδο τθσ 
ιδιοκτθςίασ εμβαδοφ 135.00 

τ.μ. είναι 
τςιμεντροςτρωμζνθ. 

Ε) Ρζτρινο τοιχίο από 1.00 
ζωσ 5.00 μζτρα απόςταςθ 

από τθν ακτογραμμι, μικουσ 
85.00 μ., πλάτουσ 0.30 μ. και 

φψουσ 0.40 μ. 

Στ) Ζτερο πζτρινο τοιχίο ςε 
απόςταςθ 6.50 μζτρων τθσ 

ακτογραμμισ, μικουσ 
περίπου 60.00 

μζτρων,πλάτουσ 0.50 μ. και 
μζςου φψουσ 1.10 μζτρων. 

Η) Τςιμεντζνια βάςθ 
διαςτάςεων 7.00Χ2.20 

μζτρων εμβαδοφ 15.40 τ.μ. 
και επί αυτισ ξφλινα 

αποδυτιρια διαςτάςεων 
3.00Χ2.00 μζτρων, εμβαδοφ 

6.00 τ.μ. (μθ μόνιμθ 
καταςκευι). 

Αιγιαλόσ 

 και καλάςςιοσ 

χϊροσ 
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Θ) Σε τμιμα εμβαδοφ 42.50 

τ.μ. υπάρχει ξφλινο μπαρ με 

τραπεηοκακίςματα. 

2/19.04.2011 

Τςίλθσ Ιωάννθσ 

αρ. πρωτ.88911/25-
6-2019 (ΑΔΑ: 

Ω3ΨΝΟ1Γ-3ΒΗ) 

Μπζλλα Βράκα, 
Κάρβουνο, Δ.Δ. 

Συβότων 

ξφλινθ ςκάλα                                
ξφλινεσ εξζδρεσ 

Αιγιαλόσ και 
καλάςςιοσ χϊροσ 

2/26.07.2010 

Αναςταςίου 
Κωνςταντίνοσ 
του Χριςτου 
("ΚΟΚΚΙΝΟΣ 

ΒΑΧΟΣ") 

αρ. πρωτ.93111/03-
07-2019   (ΑΔΑ: 
ΩΕΞΟ1Γ-26) 

Αγία Ραραςκευι 
Δ.Δ.Ρλαταριάσ 

τοίχοσ αντιςτιριξθσ, 
επιχωμάτωςθ βράχων εντόσ 

τθσ κάλαςςασ κλπ. 

Αιγιαλόσ και 
καλάςςιοσ χϊροσ 

Θγουμενίτςασ 

Ν. Θεςπρωτίασ 

 

Άγγελοσ Λϊλοσ 
(απεβιϊςασ) , 
Σταματία χα 

Αγγζλου Λϊλου 
κάτοικοσ 

Θγουμενίτςασ    

 

αρ. πρωτ.1940/7-7-
1998 Γενικοφ 
Γραμματζα 

Ρεριφζρειασ 
Θπείρου   

 

«Μάλι Μπάρδι» 
Διμοσ 

Θγουμενίτςασ 

Α) Ιςόγειο κτίςμα από 
ςιδθροκαταςκευζσ 
(αποκθκευτικόσ χϊροσ)  

Β) κοντζινερ, 

Γ) Μεταλλικι πζργκολα 
και 

Δ) Μεταλλικι 
περίφραξθ.   

Ε) Εγκαταλελειμμζνοσ 
εξοπλιςμόσ.  

Δαςικι ζκταςθ 
κθρυγμζνθ 

αναδαςωτζα με 
τθν 100/15-1-1997 

απόφαςθ του 
Ρεριφερειακοφ 

Δ/ντι Θεςπρωτίασ 
(ΦΕΚ 39 τ.Δϋ) 

 

Χριςτοσ 
Γ.Σοφφθσ 
κάτοικοσ 

Μαργαριτίου   

αρ. πρωτ.1941/7-7-
1998 Γενικοφ 
Γραμματζα 

Ρεριφζρειασ 
Θπείρου   

 

«Βίγλα ¨θ Βίγλιηα» 

Διμοσ 
Θγουμενίτςασ 

Α) Δφο κολϊνεσ από 

οπλιςμζνο ςκυρόδεμα 

διαςτάςεων 0,30μ*0,30μ 

και φψουσ  2,0μ. 

Β)Δίφυλλθ ανοιγόμενθ 

κφρα ειςόδου 

καταςκευαςμζνθ από 

πλαίςιο μεταλλικϊν 

ςωλινων ορκογϊνιασ 

διατομισ με μεταλλικό 

πλζγμα και διαςτάςεων 

μικουσ 2,30μ (2*1,15μ) 

και φψουσ 2,20μ.. 

Γ)Τμιμα περίφραξθσ 

μικουσ 3,10μ. και φψουσ 

2,00μ. από μεταλλικό 

πλζγμα (5*10εκ) ςε 

πλαίςιο ςωλινων-

κοιλοδοκϊν ορκογϊνιασ 

διατομισ, ςτθν είςοδο 

τθσ περιφραγμζνθσ 

ζκταςθσ ανάμεςα ςτισ 

δφο κολϊνεσ από 

ςκυρόδεμα. 

Δ)Ρερίφραξθ από 

ςυρματόπλεγμα και 

μεταλλικοφσ παςςάλουσ, 

μικουσ 131μ. και φψουσ  

1,50μ. περίπου. 

 

Δαςικι ζκταςθ 
κθρυγμζνθ 

αναδαςωτζα με 
τθν 100/15-1-1997 

απόφαςθ του 
Ρεριφερειακοφ 

Δ/ντι Θεςπρωτίασ 
(ΦΕΚ 39 τ.Δϋ) 
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ΡΙΝΑΚΑΣ Β :  ΧΑΑΚΤΗΙΣΤΙΚΑ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΑΥΘΑΙΕΤΩΝ ΡΟΥ ΧΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΝΤΑΙ ΑΡΟ ΤΑΚΤΙΚΟ 
ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟ 

Διμοσ 

Ρρωτόκολλο 
κατεδάφιςθσ ι ζκκεςθ 
αυτοψίασ 

-  
ςτοιχεία κατόχου 

Απόφαςθ 
κατεδάφιςθσ 

Ρεριοχι Είδοσ αυκαιρζτων 
Χαρακτθριςμόσ 

ζκταςθσ 

Ιωαννιτϊν 

2/29.02.2016 

αρ.πρωτ. 
κατεδάφιςθσ 

 
Δόςθσ Χριςτοσ, 

ςφμφωνα με 
αρ.πρωτ.74676/17-
9-2018 ζγγραφο τθσ 

Κτθματικισ 
Υπθρεςίασ 
Ιωαννίνων 

Αρ. 27120/22-2-2019 
Απόφαςθ 

Κατεδάφιςθσ (ΑΔΑ: 
ΩΩΘ7Ο1Γ-ΒΛΦ) 

Δ. Ιωαννιτϊν 

παρόχκια 
περιοχι λίμνθσ 

Ραμβϊτιδασ 

Στρ.Ραπάγου 26 

(Αχινόσ) 

Α: Αυκαίρετθ Καταςκευι 
(Μ,Ι,Κ,Λ,Μ): Ιςόγεια 

καταςκευι  -ςκελετόσ: 
μεταλλικόσ και ξφλινοσ 

πακτωμζνοσ ςτακερά ςτο 
ζδαφοσ - επιςτζγαςθ: 

οροφι  ξφλινθ  και 
επικάλυψθ με αςφαλτικά 

κεραμίδια - δάπεδο: 
υπερυψωμζνο περ.15 εκ. 
καλυμμζνο με κεραμικά 

πλακίδια και ο υπαίκριοσ 
χϊροσ με επίςτρωςθ 

ξυλείασ                                                              
Β: Υπόςτεγο  (1,2,3,4,1): 
ελαφριάσ  καταςκευισ 

Ραρόχκια ηϊνθ 
λίμνθσ 

Ραμβϊτιδασ 

από 17-03-2010 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

Διμοσ Νικόλαοσ 
(φερόμενοσ 

ιδιοκτιτθσ από τθν 
ζκκεςθ αυτοψίασ) 

Αρ. 48988/3-04-2019 
Απόφαςθ 

Κατεδάφιςθσ 
(ΑΔΑ:6ΘΤΜΟ1Γ-

Ψ2Κ) 

Δ. Δωδϊνθσ 

Θζςθ Μάνδρεσ 

Αρχαιολογικόσ 
χϊροσ Δωδϊνθσ, 

Ηϊνθ Α 

θμιτελισ ιςόγεια 
οικοδομι από τοφβλα 

διαςτάςεων 10x 5,90 και 
ςυνολικό φψοσ 4,20μ. με 

δίρριχτθ κεραμοςκεπι 
ςτζγθ   

Αρχαιολογικόσ 
χϊροσ 

Δωδϊνθσ, Ηϊνθ 
Α 

από 04-03-2015 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

Αράπθ Ελευκερία 
του Σταφρου 
(φερόμενθ 

ιδιοκτιτρια από τθν 
ζκκεςθ αυτοψίασ) 

Αρ.48990/3-04-2019 
Απόφαςθ 

Κατεδάφιςθσ   

(ΑΔΑ: Ω02ΦΟ1Γ-
ΞΙ4) 

Δ. Ιωαννιτϊν 

Τ.Κ. Νιςου 
Ιωαννίνων 

Μεταλλικό ςτζγαςτρο 
δίρριχτθ μορφισ με 

ξφλινθ επικάλυψθ και 
πιςόχαρτο 

ΚΧ 

(Μϊλοσ Νιςου) 

από 14-07-2016 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

Αναςταςίου Ελζνθ 

(φερόμενθ 
ιδιοκτιτρια από τθν 
ζκκεςθ αυτοψίασ) 

Αρ. 48983/3-04-2019 
Απόφαςθ 

κατεδάφιςθσ (ΑΔΑ: 
601ΙΟ1Γ-ΕΕΩ) 

Δ. Ιωαννιτϊν,  

Φιλίτθ 5, 
Ιωάννινα 

Σε ιςόγειο καταςτιματοσ:  

Αναδιπλοφμενθ τζντα 
(μεταλλικι ςτιριξθ και 

τεντόπανο 

ΚΧ 

από 25-08-2016 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

Αποςτολίδθσ 
Γεϊργιοσ 

(φερόμενοσ 
ιδιοκτιτθσ από τθν 
ζκκεςθ αυτοψίασ) 

Αρ. 48979/3-04-2019 
Απόφαςθ 

κατεδάφιςθσ (ΑΔΑ: 
ΩΞΜ8Ο1Γ-Β5Φ) 

Δ Ιωαννιτϊν,  

Ρλ. 
Νεομάρτυροσ 

Γεωργίου 

Σε ιςόγειο καταςτιματοσ:  

Αναδιπλοφμενθ τζντα 
(μεταλλικι ςτιριξθ και 

τεντόπανο) 

ΚΧ 
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από 26-7-2016 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

Ραπαλζξθ Μαριλζνα 
(φερόμενθ 

ιδιοκτιτρια από τθν 
ζκκεςθ αυτοψίασ) 

Αρ. 48978/3-04-2019 
Απόφαςθ 

κατεδάφιςθσ (ΑΔΑ: 
Ψ6ΒΣΟ1Γ-ΗΘΦ) 

Δ. Ιωαννιτϊν,  

Καλλάρθ 35, 
Ιωάννινα 

Σε ιςόγειο καταςτιματοσ:  

1) Αναδιπλοφμενθ τζντα 
(μεταλλικι ςτιριξθ και 

τεντόπανο  &   

2) τοποκζτθςθ 
κλιματιςτικισ μονάδασ 

ςε δϊμα 

ΚΧ 

Θγουμενίτςασ 

αρ.1/15.03.2011 
πρωτόκολλο 
κατεδάφιςθσ 

(Δεν διευκρινίηεται 
από Κτθματικι, 

χρθςιμοποιείται από 
ξενοδοχείο Ornella) 

Αρ. οικ.31798/12-02-
2020 Απόφαςθ 
κατεδάφιςθσ  

Δ. Θγουμενίτςασ  

Θζςθ «Μπζλα 
Βράκα» 

παραλίασ 
Συβότων 

(πλθςίον 
Ornella) 

1. Εξζδρα εμβαδοφ 
148,74 τ.μ   

       2.Κλίμακα 
εμβαδοφ 8,92 τ.μ.  

3.Ρλακόςτρωτθ 
καταςκευι ςυνολικοφ 

εμβαδοφ 7,49 τ.μ. 

χερςαία ηϊνθ 
λιμζνα 

Δ. Ρρεςπϊν 

Τ.Κ. Αγ. 
Γερμανοφ 

από 10-10-2016 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

(15/2016) 

 Καπουράνθ Ελζνθ 

(φερόμενθ 
καταςκευάςτρια 
από τθν ζκκεςθ 

αυτοψίασ) 

 

Δ. Ρρεςπϊν 

Τ.Κ. Αγ. 
Γερμανοφ 

(Μεταξφ των 
υπϋαρίκμ 268 

και 269 
οικοπζδων) 

Ιςόγειοσ ανοικτόσ 
ςτεγαςμζνοσ βοθκθτικόσ 

χϊροσ 62,72 τ.μ. 
Ι.Χ. 

Αμυνταίου 

 

από 02-10-2012 και 
06-12-12 ζκκεςθ 

αυτοψίασ (1/2013)  

Κουκουράβα 
Ευαγγελία 
(φερόμενθ 

ιδιοκτιτρια από τθν 
ζκκεςθ αυτοψίασ) 

 

Δ. Αμυνταίου 

Τ.Κ. Σκλικρου  

 

1. Χρωματιςμοί 
εξωτερικϊν τοίχων. 

2. Μετατροπι εξϊςτθ ςε 
θμιυπαίκριο. 
3. Καταςκευι 

θμιυπαίκριου από 
κεραμοςκεπι  

4. Επιχρίςματα 
εξωτερικϊν τοίχων. 

5. Ανακαταςκευι ςτζγθσ 
με διαφορετικζσ 

διαςτάςεισ από τα 
προβλεπόμενα ςτθν Ο.Α. 

 

Ι.Χ. 

από 10-05-2011 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

(56/2011)  
 

Μίςςιοσ Αλζξανδροσ 
(φερόμενοσ 

ιδιοκτιτθσ από τθν 
ζκκεςθ αυτοψίασ) 

 

Δ. Αμυνταίου 

Τ.Κ. Νυμφαίου 

Αντικατάςταςθ ςκοφρων 
(παντηουριϊν) 1ου 
ορόφου με ςκοφρα 

αλουμινίου  

 

Ι.Χ. 

από 17-07-2018 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

(13/2018)  

Κάςςοσ Γεϊργιοσ 
(φερόμενοσ 

ιδιοκτιτθσ από τθν 
ζκκεςθ αυτοψίασ) 

 

Δ. Αμυνταίου 

Τ.Κ. Λεχόβου  

 

Τοίχοσ αντιςτιριξθσ από 
λικοδομι χωρίσ άδεια 

ςτθ κζςθ ξθρολικοδομισ 

 

Ι.Χ. 

από 26-7-2017 
ζκκεςθ αυτοψίασ  

Δ. Αμυνταίου  1. κινθτό προςτζγαςμα 
(τζντα) ςτθριηόμενο ςτθν 

Κ.Χ.  
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(17/2017) 
όπωσ διορκϊκθκε 
ςε ςυνδυαςμό με 

τθν 
από 2-8-2001 

ζκκεςθ αυτοψίασ 
(24/2001) 

 

Τ.Κ. Αμυνταίου όψθ του καταςτιματοσ 
και επί του κοινόχρθςτου 
δθμοτικοφ πεηοδρομίου                                    

2.τμιμα κινθτοφ 
προςτεγάςματοσ(τζντασ) 
ςε κοινόχρθςτθ δθμοτικι 
ζκταςθ (πεηοδρόμιο) που 
βρίςκεται απζναντι από 
τθν επιχείρθςθ επί τθσ 

πλατείασ Μακρι 

Φλϊρινασ 

από 20-03-2013 και 
19-05-14 εκκζςεισ 

αυτοψίασ  
1. 15/2014  
2. 16/2014 
(περ. Β & Γ) 
3. 17/2014  
4. 19/2014 
 5. 21/2014  
6.22/2014 
7. 23/2014  
8.25/2014  

Ναηίρ Πλγα,  Hyska 
Zana,  Τεφίκ Σοφία, 
άποσ Αιμιλιανόσ,  
Άγνωςτοσ,  Θαλισ 

Απόςτολοσ 
(φερόμενοι 

ιδιοκτιτεσ από τθν 
ζκκεςθ αυτοψίασ) 

1. Αρ. 27103/22-02-
2019 Απόφαςθ 

κατεδάφιςθσ (ΑΔΑ: 
6ΔΑ1Ο1Γ-2Ε4) 

2. Αρ. 27104/22-02-

2019 Απόφαςθ 
κατεδάφιςθσ (ΑΔΑ: 

7ΧΑΦΟ1Γ-ΤΙΔ) 

3. Αρ. 27105/22-02-
2019 Απόφαςθ 

κατεδάφιςθσ (ΑΔΑ: 
6Τ6Ο1Γ-ΣΤ2) 

4. Αρ. 27107/22-02-

2019 Απόφαςθ 
κατεδάφιςθσ (ΑΔΑ: 
6ΟΜ2Ο1Γ-ΤΘΡ) 

5. Αρ. 27109/22-02-
2019 Απόφαςθ 

κατεδάφιςθσ (ΑΔΑ: 
6ΤΘΦΟ1Γ-Υ3Θ) 

6. Αρ. 27110/22-02-

2019 Απόφαςθ 
κατεδάφιςθσ (ΑΔΑ: 

9Ψ8ΘΟ1Γ-4Ν) 

7. Αρ. 27111/22-02-

2019 Απόφαςθ 
κατεδάφιςθσ (ΑΔΑ: 

ΨΘΩ0Ο1Γ-4Θ3) 

8. Αρ. 27112/22-02-
2019 Απόφαςθ 

κατεδάφιςθσ (ΑΔΑ: 
6ΘΘΓΟ1Γ-ΝΙΞ) 

 
 

 

Δ. Φλϊρινασ 

Συνοικιςμόσ 
Νεοφωτίςτων  

Οδόσ Καλαμάρα  

 
1. Ιςόγειοι κλειςτοί 

ςτεγαςμζνοι χϊροι από 
λαμαρίνα  

2. Ρερίφραξθ από 
ςυρματόπλεγμα και 

ξφλινα ςτοιχεία  

3. Καταςκευι ξφλινου 
υπόςτεγου με επικάλυψθ 

από λαμαρίνα  

4. Ρερίφραξθ από 
ξφλινουσ παςςάλουσ και 

λαμαρίνα  

5. Ιςόγειοσ κλειςτόσ 
ςτεγαςμζνοσ χϊροσ από 

ξφλο και λαμαρίνα  

6. Μεταλλικι περίφραξθ 

7. Ρερίφραξθ από 
ςυρματόπλεγμα 

Κ.Χ. και Ι.Χ. 

από 20-03-2013 και 
19-05-14 εκκζςεισ 

αυτοψίασ 
1. 16/2014 (περ. Α), 

2. 18/2014,  
3. 20/2014  

Ναηίρ Πλγα, Hyska 
Zana 

(φερόμενοι 
ιδιοκτιτεσ από τθν 
ζκκεςθ αυτοψίασ) 

1. Αρ. 27104/22-02-
2019 Απόφαςθ 

κατεδάφιςθσ (ΑΔΑ: 
7ΧΑΦΟ1Γ-ΤΙΔ) 

2. Αρ. 27106/22-02-
2019 Απόφαςθ 

κατεδάφιςθσ (ΑΔΑ: 
92ΑΟ1Γ-Ε7Ο) 

3. Αρ. 27108/22-02-
2019 Απόφαςθ 

κατεδάφιςθσ (ΑΔΑ: 
664ΛΟ1Γ-ΕΛΣ) 

 

Δ. Φλϊρινασ 

Συνοικιςμόσ 
Νεοφωτίςτων  

Οδόσ Καλαμάρα  

 

1. Ιςόγεια κατοικία  

2. Ιςόγειοι ςτεγαςμζνοι 
χϊροι 

Κ.Χ. και Ι.Χ. 

από 30-10-2017 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

(1/2018)   

Δ. Φλϊρινασ 

Τ.Κ. Μελίτθσ  

1.Καταςκευι ιςόγειου 
κλειςτοφ ςτεγαςμζνου 

χϊρου                           
Ι.Χ. 
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Αδαμίδθσ Ευάγγελοσ 
(φερόμενοσ 

ιδιοκτιτθσ από τθν 
ζκκεςθ αυτοψίασ) 

  2. Καταςκευι ιςόγειου 
ανοιχτοφ ςτεγαςμζνου 

χϊρου                            

 

 

Η παροχι υπθρεςιϊν από τον ανάδοχο ι τουσ αναδόχουσ κα γίνεται με τουσ εξισ όρουσ: 

1. Να τθροφνται οι εκάςτοτε κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά με τθν υγιεινι των εργαηομζνων, τθν 
αςφάλεια τουσ, ιδίωσ ςε περίπτωςθ εργατικοφ ατυχιματοσ. 

2. Να τθροφνται οι υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν.4412/16, όπωσ ιςχφει. 

3. Να τθροφνται οι υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τα αναφερόμενα ςτον Κανονιςμό για κατεδαφίςεισ 
κτιρίων τθσ με αρικ. 54/38935/210.95 εγκυκλίου του ΥΡΕΧΩΔΕ. 

4. Ο ανάδοχοσ πρζπει να δφναται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του για όλο το χρονικό διάςτθμα τθσ 
διάρκειασ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Οι υπθρεςίεσ κα παρζχονται ζπειτα από εντολι 
του ΤΕΔΚ/ΣΕΝΕ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ του Σϊματοσ Επικεωρθτϊν και Ελεγκτϊν του 
Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. 

5. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίηει τθν παρουςία επιβλζποντοσ μθχανικοφ (Ρολιτικόσ 
Μθχανικόσ κατθγορίασ ΡΕ), ςτον τόπο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, κακ' όλθ τθ διάρκεια αυτϊν και 
ςε κάκε ςυνεργείο που κα παρζχει υπθρεςίεσ, τα ςτοιχεία του οποίου (ονοματεπϊνυμο και 
τθλζφωνο επικοινωνίασ) κα πρζπει ζγκαιρα να ζχουν γνωςτοποιθκεί ςτθν ανακζτουςα αρχι. Ο 
επιβλζπων μθχανικόσ κα τθρεί τα αναφερόμενα ςτο αρκ. 12 του «Κανονιςμοφ για κατεδαφίςεισ 
κτιρίων» (Εγκφκλιοσ του ΥΡΕΧΩΔΕ με αρ. 54/38935/210.95), όπωσ ιςχφει από 25-6-95 και κα 
βρίςκεται ςε διαρκι επαφι με τουσ αρμόδιουσ υπαλλιλουσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθν 
άμεςθ αντιμετϊπιςθ πικανόν προβλθμάτων κλπ. 

6. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διαςφαλίηει ότι τα κτίςματα κα κατεδαφιςτοφν ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτθν εγκφκλιο ΥΡΕΧΩΔΕ με αρικμό 54/38935/210.95 «Κανονιςμόσ για κατεδαφίςεισ 
κτθρίων», με οποιαδιποτε μθχανικά και χειρωνακτικά μζςα. Στθ ςυνζχεια τα οικοδομικά 
απόβλθτα κα φορτωκοφν και κα μεταφερκοφν ςε ειδικά αδειοδοτθμζνεσ μονάδεσ διαχείριςθσ 
Α.Ε.Κ.Κ. Θ αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου μετά τθν αποκομιδι των οικοδομικϊν 
αποβλιτων κα πραγματοποιθκεί με κατάλλθλθ διαμόρφωςθ του εδάφουσ με τισ οδθγίεσ των 
αρμοδίων Υπθρεςιϊν, αποκομιδι οποιουδιποτε δομικοφ ςτοιχείου εντοπιςτεί, ϊςτε να 
επανζλκει το περιβάλλον ςτθν προτζρα φυςικι του κατάςταςθ. 

7. Ο ανάδοχοσ με τθν προςφορά του αποδζχεται ότι μελζτθςε πλιρωσ τθ φφςθ και τθ κζςθ των 
ςυνκθκϊν παροχισ υπθρεςιϊν κακϊσ και των δυςκολιϊν λόγω τθσ κζςεωσ των προσ 
κατεδάφιςθ καταςκευϊν (προςβαςιμότθτα, κυκλοφοριακό, παρόδιεσ ιδιοκτθςίεσ κ.τ.λ.), τισ 
γενικζσ και τοπικζσ ςυνκικεσ, κυρίωσ αναφορικά με τισ μεταφορζσ, διάκεςθ, διαχείριςθ και 
αποκικευςθ υλικϊν, φπαρξθ εργατικϊν χεριϊν, φδατοσ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ, το ευμετάβλθτο 
των καιρικϊν ςυνκθκϊν, τθ διαμόρφωςθ και κατάςταςθ του εδάφουσ, το είδοσ, ποςότθτα και 
ποιότθτα των υλϊν που μπορεί να ςυναντθκοφν πάνω και κάτω από το ζδαφοσ, το είδοσ και τα 
μζςα ευκολίασ που κα χρειαςτοφν πριν από τθν ζναρξθ και κατά τθν πρόοδο των εργαςιϊν και 
οποιαδιποτε άλλα ηθτιματα, τα οποία κατά οποιοδιποτε τρόπο δφναται να επθρεάςουν τισ 
εργαςίεσ ι το κόςτοσ τουσ ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. 

8. Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ α) ϊςτε μθχανιματα και προςωπικό να φζρουν τισ απαραίτθτεσ 
και νόμιμεσ άδειεσ, β) να εφαρμόηει άμεςα τα μζτρα αςφαλείασ και υγιεινισ, διακζτοντασ και 
τεχνικό αςφαλείασ (τα ςτοιχεία του οποίου, ονοματεπϊνυμο και τθλζφωνο επικοινωνίασ, κα 
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πρζπει ζγκαιρα να ζχουν γνωςτοποιθκεί ςτθν ανακζτουςα αρχι), που προβλζπονται από τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ (Ν.1568/85, Ρ.Δ.17/96, Ρ.Δ.19/96, Ρ.Δ.294/88, Ρ.Δ305/96, Ν.1396/83, 
Ρ.Δ.447/75, Ρ.Δ.778/80, Ρ.Δ.1073/81, Ν.1430/84, Ρ.Δ.395/94, Ρ.Δ.396/94, Ρ.Δ.397/94, 
Ρ.Δ.399/94, Ρ.Δ.105/95, Ρ.Δ.77/93, Ρ.Δ.212/06, Ρ.Δ.149/06), γ) για τθν αςφάλιςθ κατά παντόσ 
κινδφνου υλικοφ και ζμψυχου προςωπικοφ που κα χρθςιμοποιθκεί και δ) για οποιοδιποτε 
ατφχθμα μθχανθμάτων και προςωπικοφ. 

9. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει το προςωπικό του, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 
Ελλθνικισ Εργατικισ Νομοκεςίασ, όπωσ αυτζσ ιςχφουν ανά πάςα χρονικι ςτιγμι και να τθρεί τθν 
εκάςτοτε ιςχφουςα Συλλογικι/Κλαδικι Σφμβαςθ Εργαςίασ για το προςωπικό που απαςχολεί. 
Αλλοδαποί μποροφν να εργάηονται μόνο εφόςον ζχουν τισ απαραίτθτεσ άδειεσ παραμονισ και 
εργαςίασ ςτθν Ελλάδα και είναι αςφαλιςμζνοι ςτο αρμόδιο αςφαλιςτικό ταμείο. Σε περίπτωςθ 
που προςωπικό του αναδόχου δεν υπάγεται ςε διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ Νομοκεςίασ, αυτόσ 
υποχρεοφται να το αςφαλίςει ζναντι ατυχθμάτων ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ. Θ εφαρμογι όλων 
των ανωτζρω είναι ευκφνθ του αναδόχου, ο οποίοσ κα πρζπει να εξαςφαλίςει ότι τθροφνται και 
από τουσ πάςθσ φφςεωσ ςυμβοφλουσ, ςυνεργάτεσ και υπεργολάβουσ αυτοφ. Θ ανακζτουςα 
αρχι δεν ευκφνεται για τισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου προσ το προςωπικό του, δικαιοφται όμωσ 
να ελζγχει τθν τιρθςθ τθσ αςφαλιςτικισ και λοιπισ νομοκεςίασ και να καταγγζλλει τισ 
παραβάςεισ τθσ. 

10. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κάλυψθσ επαγγελματικϊν 
κινδφνων (Αςφαλιςτιριο Συμβόλαιο Αςτικισ Ευκφνθσ) ςε ιςχφ και κα καλφπτεται και θ εκ του 
Νόμου ευκφνθ του αναδόχου, τθν οποία ζχει με τθν ιδιότθτα του εργοδότθ και περιλαμβάνει 
τθν, από τα άρκρα 657, 658 και 932 του ιςχφοντοσ Α.Κ., προβλεπόμενθ υποχρζωςθ του 
αςφαλιςμζνου ζναντι του προςωπικοφ του που απαςχολείται ςτισ περιγραφόμενεσ ςτθν 
παροφςα ςφμβαςθ εργαςίεσ κατεδάφιςθσ, ςε περίπτωςθ ςωματικϊν βλαβϊν που κα 
προκλθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ. 

11. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει κάλυψθ οποιαςδιποτε αςτικισ ευκφνθσ προσ 
οποιονδιποτε τρίτο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ και του προςωπικοφ αυτισ, 
θ οποία ανακφπτει από ι οφείλεται ςτθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ, περιλαμβανομζνων, αλλά όχι 
μόνο, περιπτϊςεων κανάτου, ςωματικϊν βλαβϊν, απϊλεια ι ηθμίασ περιουςίασ, ατυχθματικισ 
ρφπανςθσ, ψυχικισ οδφνθσ και θκικισ βλάβθσ, μζχρι εκείνων των ορίων ευκφνθσ, τα οποία κα 
διατθροφςε ςε ιςχφ ζνασ ςυνετόσ λειτουργόσ παροχισ υπθρεςιϊν παρόμοιασ φφςθσ, μεγζκουσ 
και χαρακτθριςτικϊν του. Στθν κάλυψθ κα περιλαμβάνεται ρθτά και θ εκ του άρκρου 922 του 
Αςτικοφ Κϊδικα απορρζουςα ευκφνθ τθσ υπθρεςίασ (ευκφνθ προςτιςαντοσ). Θ ανακζτουςα 
αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ για αποηθμίωςθ από τυχόν ατφχθμα ι 
κάκε άλλθ αιτία, τόςο κατά τθ μεταφορά του προςωπικοφ του ανάδοχου, όςο και κατά τθ 
διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν κατεδάφιςθσ. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να εξαςφαλίςει ότι 
τα ανωτζρω τθροφνται και από τουσ πάςθσ φφςεωσ ςυμβοφλουσ, ςυνεργάτεσ και υπεργολάβουσ 
αυτοφ. 

12. Οι αςφαλίςεισ δεν απαλλάςςουν οφτε περιορίηουν κακ' οιονδιποτε τρόπο τισ υποχρεϊςεισ και 
ευκφνεσ του αναδόχου που απορρζουν από τθν παροφςα ςφμβαςθ. Σε κάκε περίπτωςθ, ο 
ανάδοχοσ ευκφνεται πλιρωσ για όλουσ τουσ κινδφνουσ που απορρζουν ι ςχετίηονται με τθν 
παροχι των υπθρεςιϊν του και παραμζνει αποκλειςτικά και εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ για τθν 
πλιρθ και ζγκαιρθ αποκατάςταςθ ηθμιϊν ςε πρόςωπα ι/και πράγματα, ανεξάρτθτα εάν και ςε 
ποιο βακμό καλφπτονται από αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ ι αποηθμιϊνονται από τουσ αςφαλιςτζσ, 
ακόμθ και πζραν των ποςϊν κάλυψθσ των εν λόγω ςυμβάςεων. 

13. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να μεριμνά για τθν ζγκαιρθ ανάλθψθ υπθρεςίασ από τουσ υπαλλιλουσ 
του και να είναι υπεφκυνοσ για τον καταμεριςμό εργαςίασ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ, 
ϊςτε να εκπλθρϊνονται οι ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ. Ρρζπει να αποκακιςτά αμζςωσ κάκε 
ζλλειψθ ι παράλειψθ ι πλθμμελι εργαςία που κα παρατθρείται και κα γνωςτοποιείται ςε 
αυτόν από τουσ υπεφκυνουσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 
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14. Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ ομάδασ παροχισ 
υπθρεςιϊν του αναδόχου ωσ ακατάλλθλο για ανάρμοςτθ ι αντιςυμβατικι ςυμπεριφορά. Ο 
ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε αντικατάςταςθ άμεςα και χωρίσ αντιρριςεισ με άλλο πρόςωπο, 
ανάλογθσ εμπειρίασ και προςόντων. Αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ ομάδασ παροχισ υπθρεςιϊν του 
αναδόχου, κατόπιν αιτιματόσ του, κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, δφναται να 
γίνει μετά από ζγκριςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ και μόνο με άλλο πρόςωπο αντίςτοιχων 
προςόντων ι εμπειρίασ. 

15. Ο ανάδοχοσ πρζπει να εγγυάται για το προςωπικό του, το οποίο πρζπει να διακζτει τθν 
απαιτοφμενθ εμπειρία και ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικεί πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

16. Ο ανάδοχοσ πρζπει να εκτιμιςει όλουσ τουσ πικανοφσ κινδφνουσ και να προβεί ςε όλεσ τισ 
απαραίτθτεσ ενζργειεσ αςφάλειασ και προςταςίασ κακϊσ και ςε εκτίμθςθ τθσ υπάρχουςασ 
κατάςταςθσ, ϊςτε να αποφαςιςτοφν και να εκτελεςτοφν άμεςα οι απαραίτθτεσ περαιτζρω 
ενζργειεσ πριν τθν ζναρξθ οποιαςδιποτε εργαςίασ αποκατάςταςθσ. 

17. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει μζςα παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, να καταςκευάςει 
και τοποκετιςει κατάλλθλεσ πινακίδεσ ι φωτεινά ςιματα επιςιμανςθσ και απαγόρευςθσ 
προςζγγιςθσ επικινδφνων κζςεων. Ρρζπει να φροντίςει για τθν φπαρξθ διακζςιμων φορθτϊν 
φαρμακείων πρϊτων βοθκειϊν, κακϊσ και όλων των τθλεφϊνων άμεςθσ ανάγκθσ 
(Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία, Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ, Αςτυνομία, Νοςοκομεία κ.α.) ςε όλα τα 
ςτάδια των εργαςιϊν. 

18. Ο ανάδοχοσ πρζπει να χορθγεί ςτο εργατικό προςωπικό, ςτο προςωπικό επίβλεψθσ τθσ 
αρμόδιασ υπθρεςίασ, μετά των εκάςτοτε Συμβοφλων τθσ, και ςε κάκε άλλο πρόςωπο, που 
βρίςκεται ςτο χϊρο παροχισ των υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, μετά από ςχετικι 
ζγκριςθ, τα απαιτοφμενα, κατά περίπτωςθ εργαςίασ, ατομικά και ομαδικά εφόδια προςταςίασ 
και εργαλεία για αςφαλι εργαςία, όπωσ κράνθ, γυαλιά, γάντια κλπ. Κατά τθν τυχόν εκτζλεςθ 
νυχτερινισ εργαςίασ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τον απαιτοφμενο ιςχυρό φωτιςμό για 
τθν αςφάλεια του προςωπικοφ και κάκε τρίτου. 

19. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν κατεδάφιςθσ, να διαςφαλίςει τθν 
απομάκρυνςθ υλικϊν και τμθμάτων των καταςκευϊν τα οποία δφναται να κρυμματιςτοφν και να 
εκτοξευτοφν, όπωσ υαλοπίνακεσ, κιγκλιδϊματα κλπ. 

20. Για τθν προςταςία και αντιμετϊπιςθ πυρκαγιϊν ςτισ εγκαταςτάςεισ των εργοταξιακϊν χϊρων 
και ςτουσ χϊρουσ εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει κατάλλθλο 
εξοπλιςμό πυρόςβεςθσ, όπωσ για παράδειγμα φορθτά μζςα πυρόςβεςθσ και κατάλλθλα μζςα 
ατομικισ προςταςίασ για όλο το προςωπικό, το οποίο κα απαςχολθκεί και όπου απαιτείται να 
γίνεται διαβροχι των δαςικϊν εκτάςεων. 

21. θτά κακορίηεται ότι, ανεξάρτθτα από όλα τα παραπάνω, ο ανάδοχοσ παραμζνει μόνοσ και 
αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςτα ζργα και είναι δικι του ευκφνθ 
θ λιψθ των ενδεδειγμζνων και ορκϊν μζτρων αςφαλείασ και θ τιρθςθ των ςχετικϊν 
κανονιςμϊν. Για κζματα πρόλθψθσ ατυχθμάτων ιςχφουν γενικά όςα ορίηονται από τθν Ελλθνικι 
Νομοκεςία και ςε περιπτϊςεισ που δεν προβλζπονται από αυτι κα εφαρμόηονται οι διεκνείσ 
κανονιςμοί πρόλθψθσ ατυχθμάτων. 

22. Επίςθσ πρζπει να προβεί ςτθν φφλαξθ και επιτιρθςθ του χϊρου του εργοταξίου κακ' όλθ τθ 
διάρκεια των εργαςιϊν και ςτον αποκλειςμό του, όταν κα πραγματοποιοφνται πάςθσ φφςθσ 
εργαςίεσ, ϊςτε να μθν είναι δυνατι θ πρόςβαςθ από οποιοδιποτε άτομο μθ ςχετικό με τισ 
εργαςίεσ. 

23. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει μετά τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν διαχείριςθσ των αποβλιτων τθσ 
κατεδάφιςθσ, να κατακζςει ςτθν αρμόδια υπθρεςία, που επιβλζπει τισ εργαςίεσ, βεβαίωςθ 
παραλαβισ των αποβλιτων από εγκεκριμζνο ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ, όπωσ 
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προβλζπεται ςτθν παρ.3 (εδ.β.3) του άρκρου 7 τθσ Κ.Υ.Α 36259/1757/Ε103/10 (Β'1312 ) κακϊσ 
και τα πιςτοποιθτικά παραλαβισ αποβλιτων, τα δελτία αποςτολισ, τα ηυγολόγια και τα ζντυπα 
αναγνϊριςθσ αποβλιτων. 

24. Σε ενδεχόμενθ φπαρξθ παρακείμενων δικτφων τθσ ΔΕΘ, του ΟΤΕ, φδρευςθσ κ.λπ., που ενδζχεται 
να επθρεαςτοφν από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κακαίρεςθσ, ο ανάδοχοσ οφείλει, αφοφ τα 
εντοπίςει, να ειδοποιιςει εγκαίρωσ τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ για τθν διακοπι των παροχϊν από 
τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ ι τθν μετατόπιςι τουσ από τον ίδιο ςε ςυνεργαςία με αυτζσ. Επίςθσ 
οφείλει, να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ προσ τουσ αντίςτοιχουσ Οργανιςμοφσ ι 
Επιχειριςεισ, για τθν επίςπευςθ των διαδικαςιϊν διακοπισ ι μετατόπιςθσ και να διευκολφνει τισ 
ςχετικζσ εργαςίεσ, χωρίσ να του παρζχεται το δικαίωμα για οποιαδιποτε αποηθμίωςθ λόγω 
τυχόν κακυςτεριςεων ι δυςχερειϊν και παράλλθλα να ενθμερϊνει για τισ ενζργειεσ του τθν 
αρμόδια επιβλζπουςα υπθρεςία. Επιπλζον οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για 
τθν αποφυγι βλαβϊν ςτισ υπόψθ εγκαταςτάςεισ και είναι ςε κάκε περίπτωςθ υπεφκυνοσ για 
τυχόν βλάβεσ, που κα ςυμβοφν εξαιτίασ των ζργων. 

25. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει και να υποβάλλει ςτθν αρμόδια επιβλζπουςα υπθρεςία 
φωτογραφίεσ με μζριμνα και δαπάνεσ του, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα με λεπτομζρεια από τθ 
διαταγι του Υ.Δ.Ε. αρ. 7603/5-2-1960 (Εγ.Κ.Α 20), όπωσ αυτι ιςχφει ςιμερα, ιτοι φωτογραφίεσ 
των αυκαιρζτων πριν και μετά τθν κατεδάφιςι τουσ, οι οποίεσ κα ςυνιςτοφν μζροσ του μθτρϊου 
τθσ ςφμβαςθσ. 

26. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται επίςθσ να διακζτει μεταφορικό μζςο ςτθν αρμόδια υπθρεςία για τισ 
μετακινιςεισ τθσ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν του 
αντικειμζνου από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι τθν ολοκλιρωςι τθσ . Οι δαπάνεσ που 
ςυνεπάγονται τα παραπάνω βαρφνουν τον ανάδοχο και κα πρζπει να ςυνυπολογιςκοφν από 
αυτόν κατά τθ διαμόρφωςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ. 

27. Κακ' όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ ο ανάδοχοσ 
αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του Ελλθνικοφ και διεκνοφσ Τφπου), χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι 
πλθροφορίεσ, που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν 
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του. 

28. Ο ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με τθ ςφμβαςθ, χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, οφτε να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ 
αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν ανακζτουςα αρχι και δεν δεςμεφει τθν 
ανακζτουςα αρχι με κανζνα τρόπο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ. 

29. Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ, θ ανακζτουςα αρχι και όλα τα εξουςιοδοτθμζνα απ' 
αυτιν πρόςωπα οφείλουν να μθν ανακοινϊνουν ςε κανζναν, παρά μόνο ςτα πρόςωπα που 
δικαιοφνται να γνωρίηουν, πλθροφορίεσ που περιιλκαν ς' αυτοφσ κατά τθ διάρκεια και με τθν 
ευκαιρία τθσ υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ και αφοροφν ςε τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα του 
αναδόχου ι μεκόδουσ υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ –  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

 (ανικει ςτθ διακ.  04/2020) 

ΧΑΑΚΤHΙΣΤΙΚΑ ΑΡΑΙΤΗΣΗ ΑΡΑΝΤΗΣΗ ΡΑΑΡΟΜΡΗ 

1. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ - ΕΓΑΛΕΙΑ    

1.1. απαραίτθτοσ μθχανικόσ εξοπλιςμόσ, εργαλεία και οχιματα 
για τθν αποξίλωςθ, κατεδάφιςθ και απομάκρυνςθ των 
αυκαιρζτων ςτοιχείων , εγκαταςτάςεων και καταςκευϊν 

Ναι  
 

1.2. απαραίτθτοσ μθχανικόσ εξοπλιςμόσ, εργαλεία και οχιματα  
για τθν μεταφορά των προϊόντων κατεδάφιςθσ και τθν 
εναπόκεςι τουσ ςε αδειοδοτθμζνο ΑΕΚΚ 

Ναι  
 

2. ΑΝΘΩΡΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ    

2.1. Εξειδικευμζνο και αςφαλιςμζνο εργατοτεχνικό προςωπικό, 
που διακζτει τθν απαιτοφμενθ εμπειρία και ικανότθτα 

Ναι  
 

2.2. Εξειδικευμζνοσ και αςφαλιςμζνοσ επιβλζπον μθχανικόσ 
(Ρολιτικόσ Μθχανικόσ κατθγορίασ ΡΕ) 

Ναι  
 

3. ΑΡΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΑΝΑΦΕΟΜΕΝΑ 
ΣΤΟ ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ 

Ναι  
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ΡΑΑΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ  

 
 (ανικει ςτθ διακ.  04/2020) 

 ( μπορεί να επιςυναφκεί ςε αρχείο pdf, εφόςον δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ 
θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ οι απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ- ψθφιακά υπογεγραμμζνθ) 

(Τποβάλλεται για κάκε Σμιμα προςφοράσ) 

 

Ρροσ: 

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ηπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ 
Γενικι Διεφκυνςθ Εςωτερικισ Λειτουργίασ 
Διεφκυνςθ Οικονομικοφ –Τμιμα Ρρομθκειϊν Δ.Υ. & Κρ. Οχθμάτων 
Βορείου Ηπείρου 20 - 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 

     ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΡΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  

ΕΤΑΙΙΚΗ 
ΕΡΩΝΥΜΙΑ 

 

ΕΤΑΙΙΚΗ ΜΟΦΗ 
ΔΔΓΗΓ 

ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΔΑΣΤΗΙΟΤΗΤΑ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ 
ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΡΟΣΩΡΟΥ 

 

Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ. 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
 

ΡΟΛΗ 
 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ/ΦΑΞ/E-MAIL 
 

ΥΡΗΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΟΙΑ 
ΓΙΝΕΤΑΙ Η ΡΟΣΦΟΑ 

 

ΛΗΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΡΟΣΦΟΑΣ 

Δϊδεκα (12) μινεσ από τθν επομζνθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ 

 

1. Ο υπογράφων........................................................ςασ γνωρίηουμε ότι για τθν ανάλθψθ 
τθσ υπθρεςίασ κατεδαφίςεων, όπωσ αυτό περιγράφεται ςτθ διακιρυξθ, θ  οικονομικι 
προςφορά μασ για το Τμιμα με Α/Α…………… είναι θ εξισ: 
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ΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ: 

Α/Α 
Διμοσ- Ρεριοχι 

Αρ.πρωτ. 
κατεδάφιςθσ ι 

ζκκεςθ αυτοψίασ 

Υπόχρεοι για τθν 
βεβαίωςθ του 

κόςτουσ κατεδάφιςθσ 

Ρροςφρά 
χωρίσ ΦΡΑ 

24% 

1 

Θγουμενίτςασ 

Ν. Θεςπρωτίασ 

Μπζλλα Βράκα, 
Κάρβουνο, Δ.Δ. 

Συβότων 

2/19.04.2011 

αρ.πρωτ. 
κατεδάφιςθσ 

 

 

Τςίλθσ Ιωάννθσ 

 

2 
Θγουμενίτςασ 

Ν. Θεςπρωτίασ 

Αγία Ραραςκευι 
Δ.Δ.Ρλαταριάσ 

2/26.07.2010 

αρ.πρωτ. 
κατεδάφιςθσ 

 

Αναςταςίου 
Κωνςταντίνοσ του 

Χριςτου ("ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
ΒΑΧΟΣ")  

3 
Θγουμενίτςασ 

Ν. Θεςπρωτίασ 

«Αγία Ραραςκευι» 
Δ.Δ. Ρλαταριάσ 

 

1/26-08-2016 

αρ.πρωτ. 
κατεδάφιςθσ 

 

 

Σοφφθσ Ρζτροσ του 
Βαςιλείου (Plataria 

Beach) 
 

4 
Θγουμενίτςασ 

Ν. Θεςπρωτίασ  

ΜΑΛΙ ΜΡΑΔΙ Υπϋαρικμ. 63393/6-5-
2019 απόφαςθ 
Συντονιςτι ΑΔΘ-ΔΜ   

Άγγελοσ Λϊλοσ 
(απεβιϊςασ) , 

Σταματία χα Αγγζλου 
Λϊλου κάτοικοσ 
Θγουμενίτςασ  

Θγουμενίτςασ 

Ν. Θεςπρωτίασ  

ΒΙΓΛΑ Θϋ ΒΙΓΛΙΗΑ 

Χριςτοσ Γ.Σοφφθσ 
κάτοικοσ Μαργαριτίου 

 

ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΡΟΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

Α/Α 
Διμοσ- Ρεριοχι 

Αρ.πρωτ. 
κατεδάφιςθσ ι 

ζκκεςθ αυτοψίασ 

Υπόχρεοι για τθν 
βεβαίωςθ του 

κόςτουσ κατεδάφιςθσ 

Ρροςφρά 
χωρίσ ΦΡΑ 

24% 

5 
Δ. Ιωαννιτϊν 

παρόχκια περιοχι 
λίμνθσ Ραμβϊτιδασ 

Στρ.Ραπάγου 26 

(Αχινόσ) 

2/29.02.2016 

αρ.πρωτ. 
κατεδάφιςθσ 

 

Δόςθσ Χριςτοσ, 
ςφμφωνα με 

αρ.πρωτ.74676/17-9-
2018 ζγγραφο τθσ 

Κτθματικισ Υπθρεςίασ 
Ιωαννίνων 
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6 
Δ. Δωδϊνθσ 

Θζςθ Μάνδρεσ 

Αρχαιολογικόσ χϊροσ 
Δωδϊνθσ, Ηϊνθ Α 

από 17-03-2010 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

Διμοσ Νικόλαοσ 
(φερόμενοσ ιδιοκτιτθσ 

από τθν ζκκεςθ 
αυτοψίασ)  

7 
Δ. Ιωαννιτϊν 

Τ.Κ. Νιςου Ιωαννίνων 

από 04-03-2015 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

Αράπθ Ελευκερία του 
Σταφρου (φερόμενθ 
ιδιοκτιτρια από τθν 
ζκκεςθ αυτοψίασ) 

 

8 
Δ. Ιωαννιτϊν,  

Φιλίτθ 5, Ιωάννινα 

από 14-07-2016 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

Αναςταςίου Ελζνθ 

(φερόμενθ ιδιοκτιτρια 
από τθν ζκκεςθ 

αυτοψίασ) 

 

9 Δ Ιωαννιτϊν,  

Ρλ. Νεομάρτυροσ 
Γεωργίου 

από 25-08-2016 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

Αποςτολίδθσ Γεϊργιοσ 
(φερόμενοσ ιδιοκτιτθσ 

από τθν ζκκεςθ 
αυτοψίασ) 

 

10 
Δ. Ιωαννιτϊν,  

Καλλάρθ 35, Ιωάννινα 

από 26-7-2016 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

Ραπαλζξθ Μαριλζνα 
(φερόμενθ ιδιοκτιτρια 

από τθν ζκκεςθ 
αυτοψίασ) 

 

11 Δ. Θγουμενίτςασ  

Θζςθ «Μπζλα Βράκα» 
παραλίασ Συβότων 

(πλθςίον Ornella) 

αρ.1/15.03.2011 
πρωτόκολλο 
κατεδάφιςθσ 

Δεν διευκρινίηεται από 
Κτθματικι, αλλά 

χρθςιμοποιείται από 
το ξενοδοχείο Ornella 

 

12 
Δ. Ρρεςπϊν 

Τ.Κ. Αγ. Γερμανοφ 

από 10-10-2016 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

(15/2016) 

Καπουράνθ Ελζνθ 

(φερόμενθ 
καταςκευάςτρια από 
τθν ζκκεςθ αυτοψίασ) 

 

13 
Δ. Αμυνταίου 

Τ.Κ. Σκλικρου 

από 02-10-2012 και 
06-12-12 ζκκεςθ 

αυτοψίασ (1/2013) 

Κουκουράβα 
Ευαγγελία 

(φερόμενθ ιδιοκτιτρια 
από τθν ζκκεςθ 

αυτοψίασ) 

 

14 
Δ. Αμυνταίου 

Τ.Κ. Νυμφαίου 

από 10-05-2011 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

(56/2011) 

Μίςςιοσ Αλζξανδροσ 
(φερόμενοσ ιδιοκτιτθσ 

από τθν ζκκεςθ 
αυτοψίασ) 

 

15 

Δ. Φλϊρινασ 

Συνοικιςμόσ 
Νεοφωτίςτων  

Οδόσ Καλαμάρα 

από 20-03-2013 και 
19-05-14 εκκζςεισ 
αυτοψίασ 15/2014, 

16/2014 
(περ. Β & Γ), 

17/2014, 19/2014, 
21/2014, 22/2014, 
23/2014, 25/2014 

Ναηίρ Πλγα,  Hyska 
Zana,  Τεφίκ Σοφία, 
άποσ Αιμιλιανόσ,  
Άγνωςτοσ,  Θαλισ 

Απόςτολοσ 

(φερόμενοι ιδιοκτιτεσ 
από τθν ζκκεςθ 

αυτοψίασ) 

 

16 Δ. Φλϊρινασ 

Συνοικιςμόσ 

από 20-03-2013 και 
19-05-14 εκκζςεισ 

αυτοψίασ 

Ναηίρ Πλγα, Hyska 
Zana  
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Νεοφωτίςτων  

Οδόσ Καλαμάρα 

16/2014 (περ. Α), 
18/2014, 20/2014 

(φερόμενοι ιδιοκτιτεσ 
από τθν ζκκεςθ 

αυτοψίασ) 

17 
Δ. Αμυνταίου 

Τ.Κ. Λεχόβου 

από 17-07-2018 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

(13/2018) 

Κάςςοσ Γεϊργιοσ 

(φερόμενοσ ιδιοκτιτθσ 
από τθν ζκκεςθ 

αυτοψίασ) 

 

18 
Δ. Φλϊρινασ 

Τ.Κ. Μελίτθσ 

από 30-10-2017 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

(1/2018) 

Αδαμίδθσ Ευάγγελοσ 

(φερόμενοσ ιδιοκτιτθσ 
από τθν ζκκεςθ 

αυτοψίασ) 

 

19 

Δ. Αμυνταίου  

Τ.Κ. Αμυνταίου 

από 26-7-2017 
ζκκεςθ 

αυτοψίασ(17/2017) 
όπωσ διορκϊκθκε ςε 

ςυνδυαςμό με τθν 
από 2-8-2001 ζκκεςθ 
αυτοψίασ (24/2001) 

 

Γεωργιάδθσ Λάηαροσ 

(φερόμενοσ ιδιοκτιτθσ 
από τθν ζκκεςθ 

αυτοψίασ)  

 

 

Η παροφςα οικονομικι προςφορά ιςχφει μζχρι δϊδεκα(12) μινεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ. 

        Ημερομθνία: ……………… Για τον υποψιφιο 
προμθκευτι/ανάδοχο 

φραγίδα / Τπογραφι 

Ονοματεπϊνυμο Νομίμου 
Εκπροςϊπου 



ΑΔΑ: 6ΛΝΧΟΡ1Γ-9Ν7



ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΘΡΕΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Διακιρυξθ αρ. 04/2020  

Σελίδα 76 από 116 

 

 

ΡΑΑΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν  

(ανικει ςτθ διακ.  04/2020) 

1. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ  ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Ονομαςία Τράπεηασ ………………………….. 

Κατάςτθμα……………………………………. 

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK fax)…………………                    Θμερομθνία ζκδοςθσ ....... 

ΕΥΩ.…… 

Ρροσ: 

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ηπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ 
Γενικι Διεφκυνςθ Εςωτερικισ Λειτουργίασ 
Διεφκυνςθ Οικονομικοφ –Τμιμα Ρρομθκειϊν Δ.Υ. & Κρ. Οχθμάτων 
Βορείου Ηπείρου 20 - 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ    Α…….. ΕΥΩ   ….……….. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα 
και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 
ΕΥΩ.…………….... (και ολογράφωσ)………………………………………….υπζρ του οικονομικοφ φορζα 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….., Α.Φ.Μ. 
……………………….., Δ.Ο.Υ…………………, Δ\νςθ………………………………………………………….*  για τθ ςυμμετοχι  του  
ςτο διενεργοφμενο διαγωνιςμό τθσ υπθρεςίασ ςασ, για τθν ανάδειξθ αναδόχων υπθρεςιϊν κατεδάφιςθσ 
ςφμφωνα με τθν υπ. αρ. 04/2020  διακιρυξι ςασ. 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ 
υποχρεϊςεισ του εν λόγω οικονομικοφ φορζα κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ και το οποίο ποςό καλφπτει 
το 2% τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςθσ (χωρίσ το  Φ.Ρ.A.) αξίασ .....................EYPΩ  των 
προςφερομζνων υπθρεςιϊν. 

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά 
χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ 
μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ  ςασ 
με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί  πριν  από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Θ παροφςα ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ 
του υποψιφιου προμθκευτι, ιτοι μζχρι 02/10/2021. 

Με τιμι, 

 

Τράπεηα...................  

Κατάςτθμα .............. 

* ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω ςτοιχεία για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ
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2. ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομαςία Τράπεηασ ………………………….. 

Κατάςτθμα……………………………………. 

(Δ/νςθ οδόσ -αρικμόσ TK fax)…………………                    Θμερομθνία ζκδοςθσ ....... 

ΕΥΩ.…… 

 

Ρροσ: 

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ηπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ 
Γενικι Διεφκυνςθ Εςωτερικισ Λειτουργίασ 
Διεφκυνςθ Οικονομικοφ –Τμιμα Ρρομθκειϊν Δ.Υ. & Κρ. Οχθμάτων 
Βορείου Ηπείρου 20 - 454 45 ΙΩΑΝΝΙΝΑ 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ Α………… ΕΥΩ   ………… 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα 
και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των 
ΕΥΩ .…...........................................................…………....                  (και 
ολογράφωσ)…………………..................................................………………….. υπζρ του οικονομικοφ φορζα 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….., Α.Φ.Μ. 
……………………….., Δ.Ο.Υ…………………, Δ\νςθ………………………………………………………….* για τθν καλι εκτζλεςθ 
τθσ παροχισ υπθρεςιϊν κατεδάφιςθσ, ςφμφωνα με τθν υπογραφείςα ςφμβαςθ με τίτλο «…………..»  
δυνάμει  τθσ διακιρυξθσ  υπϋαρικμ. 04/2020.  

Το παραπάνω ποςό καλφπτει το 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ (χωρίσ τον ΦΡΑ), το τθροφμε ςτθ 
διάκεςι ςασ και κα ςασ καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ 
και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ, μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ ςασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται  ςε τυχόν  ιςχφον πάγιο 
τζλοσ χαρτοςιμου. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ με 
τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί  πριν  από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και δφο  (2) μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ αντίςτοιχθσ υπογραφείςασ ςφμβαςθσ. 

Με τιμι, 

 

Τράπεηα………… 

Κατάςτθμα………. 

* ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω ςτοιχεία για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ
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ΡΑΑΤΗΜΑ VI – Σχζδιο Σφμβαςθσ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

(Ανικει ςτθν με αρικμ. 04/2020 Διακιρυξθ) 

 

 

(Σο παρόν ςχζδιο κα προςαρμοςτεί ανάλογα με τα αποτελζςματα του διαγωνιςμοφ) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ 

ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΡΕΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Δ.Υ. & Κ. ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΡΑΟΧΗΣ ΥΡΗΕΣΙΩΝ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΗΣ, ΧΩΙΚΗΣ ΑΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΗΡΕΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

Στα Ιωάννινα ςιμερα ..................................................., θμζρα.................... ςτα γραφεία τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ, επί τθσ οδοφ Βορείου Θπείρου 20, οι 
παρακάτω ςυμβαλλόμενοι: 

αφενόσ θ  Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ, που εδρεφει ςτα Ιωάννινα, Βορείου 
Θπείρου 20, Τ.Κ. 45445 ΙΩΑΝΝΙΝΑ,  θ οποία εκπροςωπείται νόμιμα για τθν υπογραφι τθσ παροφςασ από 
τον ………………………………….., εφεξισ «Ανακζτουςα Αρχι». 

Και αφετζρου ο οικονομικόσ φορζασ ......................................................................... με τθν επωνυμία 
«.........................................................»,  που εδρεφει ............................................, ΤΚ.............., 
τθλ...................., FAX………………., με ΑΦΜ........................., ΔΟΥ.......................... και εκπροςωπείται νόμιμα 
από τον/τθν κ.................................... , εφεξισ «Ανάδοχοσ» 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Αϋ) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ιςχφει. 

2. Τισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

3. Το Ρ.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/Αϋ) «Οργανιςμόσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ 
Μακεδονίασ», όπωσ ιςχφει. 

4. Τισ διατάξεισ του άρκρου 9 του Ν.2647/1998 (ΦΕΚ 237/Αϋ) «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςτισ 
Ρεριφζρειεσ και τθν Αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ». 

5. Τθν με αρικμ.13912/15-05-2017 Απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν με τθν οποία διορίςτθκε 
Συντονιςτισ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ ο Μιχελάκθσ 
Βαςίλειοσ του Ρολυκάρπου (ΦΕΚ 250/τ. ΥΟΔΔ/26-05-2017). 

6. Τθν υπ' αρικμ. 795/05-02-2020 (ΑΔΑ:9Σ2Κ46Ψ844-0ΓΓ) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ του 
Ρράςινου Ταμείου. 

7. Τθν υπϋαρικμ. 2054/04-08-2020 (ΑΔΑ: 6ΘΓΞΟ1Γ-Ο9Ω) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ για τθν 
παροχι υπθρεςιϊν κατεδάφιςθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Απ.Δ.Θπ.-Δ.Μ. 

8. Τθν με αρικμ. 04/2020 Διακιρυξθ (Αρικμ. πρωτ. …………………….) Απόφαςθ του Συντονιςτι τθσ  
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ περί προκιρυξθσ Ανοικτοφ 
Θλεκτρονικοφ, κάτω των ορίων,  Δθμόςιου Μειοδοτικοφ Διαγωνιςμοφ. 

9. Τθν με αρ. …………………. απόφαςθ  περί κατακφρωςθσ του διαγωνιςμοφ. 
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10. Τθν ανάγκθ εκτζλεςθσ τελεςίδικων αποφάςεων - πρωτοκόλλων κατεδάφιςθσ αυκαιρζτων 
περιφράξεων, καταςκευϊν, εγκαταςτάςεων και κτιςμάτων χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ, για το ζτοσ 2020. 

Σ Υ Μ Φ  Ω Ν Ο Υ Ν     ΚΑΙ    Σ Υ Ν Α Ρ Ο Δ Ε Χ Ο Ν Τ Α Ι   ΤΑ  Κ Α Τ Ω Τ Ε  Ω : 

ΑΘΟ 1Ο  
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΓΑΣΙΩΝ 

 
Ο  πρϊτοσ των ςυμβαλλομζνων ανακζτει ςτο δεφτερο των ςυμβαλλομζνων τθν εκτζλεςθ τελεςίδικων 
αποφάςεων - πρωτοκόλλων κατεδάφιςθσ αυκαιρζτων περιφράξεων, καταςκευϊν, εγκαταςτάςεων και 
κτιςμάτων, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ …………...…….€ (.. ………………….ευρϊ)  χωρίσ Φ.Ρ.Α., ι ……..….€ 
(……………………….ευρϊ) με Φ.Ρ.Α. 24% όπωσ αναλφονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

A. Τα χρθματοδοτοφμενα από τον προχπολογιςμό του Ρράςινου Ταμείου: 

Α/Α 
Διμοσ- Ρεριοχι 

Αρ.πρωτ. 
κατεδάφιςθσ ι 

ζκκεςθ αυτοψίασ 

Υπόχρεοι για τθν 
βεβαίωςθ του 

κόςτουσ κατεδάφιςθσ 

Τιμι  χωρίσ 
ΦΡΑ 24% 

1 Θγουμενίτςασ 

Ν. Θεςπρωτίασ 

Μπζλλα Βράκα, 
Κάρβουνο, Δ.Δ. 

Συβότων 

2/19.04.2011 

αρ.πρωτ. 
κατεδάφιςθσ 

 

 

Τςίλθσ Ιωάννθσ 
 

2 Θγουμενίτςασ 

Ν. Θεςπρωτίασ 

Αγία Ραραςκευι 
Δ.Δ.Ρλαταριάσ 

2/26.07.2010 

αρ.πρωτ. 
κατεδάφιςθσ 

 

Αναςταςίου 
Κωνςταντίνοσ του 

Χριςτου ("ΚΟΚΚΙΝΟΣ 
ΒΑΧΟΣ") 

 

3 
Θγουμενίτςασ 

Ν. Θεςπρωτίασ 

«Αγία Ραραςκευι» 
Δ.Δ. Ρλαταριάσ 

 

1/26-08-2016 

αρ.πρωτ. 
κατεδάφιςθσ 

 

 

Σοφφθσ Ρζτροσ του 
Βαςιλείου (Plataria 

Beach) 
 

4 
Θγουμενίτςασ 

Ν. Θεςπρωτίασ  

ΜΑΛΙ ΜΡΑΔΙ Υπϋαρικμ. 63393/6-5-
2019 απόφαςθ 
Συντονιςτι ΑΔΘ-ΔΜ   

Άγγελοσ Λϊλοσ 
(απεβιϊςασ) , 

Σταματία χα Αγγζλου 
Λϊλου κάτοικοσ 
Θγουμενίτςασ  

Θγουμενίτςασ 

Ν. Θεςπρωτίασ  

ΒΙΓΛΑ Θϋ ΒΙΓΛΙΗΑ 

Χριςτοσ Γ.Σοφφθσ 
κάτοικοσ Μαργαριτίου 

 

B. Σα χρθματοδοτοφμενα από τον τακτικό προχπολογιςμό τθσ Απ.Δ.Ηπ.-Δ.Μ. 
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Α/Α 
Διμοσ- Ρεριοχι 

Αρ.πρωτ. 
κατεδάφιςθσ ι 

ζκκεςθ αυτοψίασ 

Υπόχρεοι για τθν 
βεβαίωςθ του 

κόςτουσ κατεδάφιςθσ 

Τιμι  χωρίσ 
ΦΡΑ 24% 

5. Δ. Ιωαννιτϊν 

παρόχκια περιοχι 
λίμνθσ Ραμβϊτιδασ 

Στρ.Ραπάγου 26 

(Αχινόσ) 

2/29.02.2016 

αρ.πρωτ. 
κατεδάφιςθσ 

 

Δόςθσ Χριςτοσ, 
ςφμφωνα με 

αρ.πρωτ.74676/17-9-
2018 ζγγραφο τθσ 

Κτθματικισ Υπθρεςίασ 
Ιωαννίνων 

 

6. Δ. Δωδϊνθσ 

Θζςθ Μάνδρεσ 

Αρχαιολογικόσ χϊροσ 
Δωδϊνθσ, Ηϊνθ Α 

από 17-03-2010 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

Διμοσ Νικόλαοσ 
(φερόμενοσ ιδιοκτιτθσ 

από τθν ζκκεςθ 
αυτοψίασ) 

 

7. 

Δ. Ιωαννιτϊν 

Τ.Κ. Νιςου Ιωαννίνων 

από 04-03-2015 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

Αράπθ Ελευκερία του 
Σταφρου (φερόμενθ 
ιδιοκτιτρια από τθν 
ζκκεςθ αυτοψίασ) 

 

8. 

Δ. Ιωαννιτϊν,  

Φιλίτθ 5, Ιωάννινα 

από 14-07-2016 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

Αναςταςίου Ελζνθ 

(φερόμενθ ιδιοκτιτρια 
από τθν ζκκεςθ 

αυτοψίασ) 

 

9 
Δ Ιωαννιτϊν,  

Ρλ. Νεομάρτυροσ 
Γεωργίου 

από 25-08-2016 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

Αποςτολίδθσ Γεϊργιοσ 
(φερόμενοσ ιδιοκτιτθσ 

από τθν ζκκεςθ 
αυτοψίασ) 

 

10. 

Δ. Ιωαννιτϊν,  

Καλλάρθ 35, Ιωάννινα 

από 26-7-2016 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

Ραπαλζξθ Μαριλζνα 
(φερόμενθ ιδιοκτιτρια 

από τθν ζκκεςθ 
αυτοψίασ) 

 

11. Δ. Θγουμενίτςασ  

Θζςθ «Μπζλα Βράκα» 
παραλίασ Συβότων 

(πλθςίον Ornella) 

αρ.1/15.03.2011 
πρωτόκολλο 
κατεδάφιςθσ 

Δεν διευκρινίηεται από 
Κτθματικι 

 

12. 
Δ. Ρρεςπϊν 

Τ.Κ. Αγ. Γερμανοφ 

από 10-10-2016 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

(15/2016) 

Καπουράνθ Ελζνθ 

(φερόμενθ 
καταςκευάςτρια από 
τθν ζκκεςθ αυτοψίασ) 

 

13. 
Δ. Αμυνταίου 

Τ.Κ. Σκλικρου 

από 02-10-2012 και 
06-12-12 ζκκεςθ 

αυτοψίασ (1/2013) 

Κουκουράβα 
Ευαγγελία 

(φερόμενθ ιδιοκτιτρια 
από τθν ζκκεςθ 

αυτοψίασ) 

 

14. Δ. Αμυνταίου 

Τ.Κ. Νυμφαίου 

από 10-05-2011 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

(56/2011) 

Μίςςιοσ Αλζξανδροσ 
(φερόμενοσ ιδιοκτιτθσ 

από τθν ζκκεςθ 
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αυτοψίασ) 

15. 

Δ. Φλϊρινασ 

Συνοικιςμόσ 
Νεοφωτίςτων  

Οδόσ Καλαμάρα 

από 20-03-2013 και 
19-05-14 εκκζςεισ 
αυτοψίασ 15/2014, 

16/2014 
(περ. Β & Γ), 

17/2014, 19/2014, 
21/2014, 22/2014, 
23/2014, 25/2014 

Ναηίρ Πλγα,  Hyska 
Zana,  Τεφίκ Σοφία, 
άποσ Αιμιλιανόσ,  
Άγνωςτοσ,  Θαλισ 

Απόςτολοσ 

(φερόμενοι ιδιοκτιτεσ 
από τθν ζκκεςθ 

αυτοψίασ) 

 

16. Δ. Φλϊρινασ 

Συνοικιςμόσ 
Νεοφωτίςτων  

Οδόσ Καλαμάρα 

από 20-03-2013 και 
19-05-14 εκκζςεισ 

αυτοψίασ 
16/2014 (περ. Α), 
18/2014, 20/2014 

Ναηίρ Πλγα, Hyska 
Zana 

(φερόμενοι ιδιοκτιτεσ 
από τθν ζκκεςθ 

αυτοψίασ) 

 

17. 
Δ. Αμυνταίου 

Τ.Κ. Λεχόβου 

από 17-07-2018 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

(13/2018) 

Κάςςοσ Γεϊργιοσ 

(φερόμενοσ ιδιοκτιτθσ 
από τθν ζκκεςθ 

αυτοψίασ) 

 

18. 
Δ. Φλϊρινασ 

Τ.Κ. Μελίτθσ 

από 30-10-2017 
ζκκεςθ αυτοψίασ 

(1/2018) 

Αδαμίδθσ Ευάγγελοσ 

(φερόμενοσ ιδιοκτιτθσ 
από τθν ζκκεςθ 

αυτοψίασ) 

 

19. 

Δ. Αμυνταίου  

Τ.Κ. Αμυνταίου 

από 26-7-2017 
ζκκεςθ 

αυτοψίασ(17/2017) 
όπωσ διορκϊκθκε ςε 

ςυνδυαςμό με τθν 
από 2-8-2001 ζκκεςθ 
αυτοψίασ (24/2001) 

 

Γεωργιάδθσ Λάηαροσ 

(φερόμενοσ ιδιοκτιτθσ 
από τθν ζκκεςθ 

αυτοψίασ)  

 
 

ΑΘΟ 2Ο  
ΕΙΔΟΣ ΕΓΑΣΙΩΝ – ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 
1. Να τθροφνται οι εκάςτοτε κείμενεσ διατάξεισ ςχετικά με τθν υγιεινι των εργαηομζνων, τθν 

αςφάλεια τουσ, ιδίωσ ςε περίπτωςθ εργατικοφ ατυχιματοσ. 

2. Να τθροφνται οι υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 
Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του 
Ρροςαρτιματοσ Α' του Ν.4412/16, όπωσ ιςχφει. 

3. Να τθροφνται οι υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τα αναφερόμενα ςτον Κανονιςμό για κατεδαφίςεισ 
κτιρίων τθσ με αρικ. 54/38935/210.95 εγκυκλίου του ΥΡΕΧΩΔΕ. 

4. Ο ανάδοχοσ πρζπει να δφναται να παρζχει τισ υπθρεςίεσ του για όλο το χρονικό διάςτθμα τθσ 
διάρκειασ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Οι υπθρεςίεσ κα παρζχονται ζπειτα από εντολι 
του ΤΕΔΚ/ΣΕΝΕ τθσ Ειδικισ Γραμματείασ του Σϊματοσ Επικεωρθτϊν και Ελεγκτϊν του 
Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ. 
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5. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίηει τθν παρουςία επιβλζποντοσ μθχανικοφ (Ρολιτικόσ 
Μθχανικόσ κατθγορίασ ΡΕ), ςτον τόπο εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, κακ' όλθ τθ διάρκεια αυτϊν και 
ςε κάκε ςυνεργείο που κα παρζχει υπθρεςίεσ, τα ςτοιχεία του οποίου (ονοματεπϊνυμο και 
τθλζφωνο επικοινωνίασ) κα πρζπει ζγκαιρα να ζχουν γνωςτοποιθκεί ςτθν ανακζτουςα αρχι. Ο 
επιβλζπων μθχανικόσ κα τθρεί τα αναφερόμενα ςτο αρκ. 12 του «Κανονιςμοφ για κατεδαφίςεισ 
κτιρίων» (Εγκφκλιοσ του ΥΡΕΧΩΔΕ με αρ. 54/38935/210.95), όπωσ ιςχφει από 25-6-95 και κα 
βρίςκεται ςε διαρκι επαφι με τουσ αρμόδιουσ υπαλλιλουσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθν 
άμεςθ αντιμετϊπιςθ πικανόν προβλθμάτων κλπ. 

6. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διαςφαλίηει ότι τα κτίςματα κα κατεδαφιςτοφν ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτθν εγκφκλιο ΥΡΕΧΩΔΕ με αρικμό 54/38935/210.95 «Κανονιςμόσ για κατεδαφίςεισ 
κτθρίων», με οποιαδιποτε μθχανικά και χειρωνακτικά μζςα. Στθ ςυνζχεια τα οικοδομικά 
απόβλθτα κα φορτωκοφν και κα μεταφερκοφν ςε ειδικά αδειοδοτθμζνεσ μονάδεσ διαχείριςθσ 
Α.Ε.Κ.Κ. Θ αποκατάςταςθ του περιβάλλοντοσ χϊρου μετά τθν αποκομιδι των οικοδομικϊν 
αποβλιτων κα πραγματοποιθκεί με κατάλλθλθ διαμόρφωςθ του εδάφουσ με τισ οδθγίεσ των 
αρμοδίων Υπθρεςιϊν, αποκομιδι οποιουδιποτε δομικοφ ςτοιχείου εντοπιςτεί, ϊςτε να 
επανζλκει το περιβάλλον ςτθν προτζρα φυςικι του κατάςταςθ. 

7. Ο ανάδοχοσ με τθν προςφορά του αποδζχεται ότι μελζτθςε πλιρωσ τθ φφςθ και τθ κζςθ των 
ςυνκθκϊν παροχισ υπθρεςιϊν κακϊσ και των δυςκολιϊν λόγω τθσ κζςεωσ των προσ 
κατεδάφιςθ καταςκευϊν (προςβαςιμότθτα, κυκλοφοριακό, παρόδιεσ ιδιοκτθςίεσ κ.τ.λ.), τισ 
γενικζσ και τοπικζσ ςυνκικεσ, κυρίωσ αναφορικά με τισ μεταφορζσ, διάκεςθ, διαχείριςθ και 
αποκικευςθ υλικϊν, φπαρξθ εργατικϊν χεριϊν, φδατοσ, θλεκτρικοφ ρεφματοσ, το ευμετάβλθτο 
των καιρικϊν ςυνκθκϊν, τθ διαμόρφωςθ και κατάςταςθ του εδάφουσ, το είδοσ, ποςότθτα και 
ποιότθτα των υλϊν που μπορεί να ςυναντθκοφν πάνω και κάτω από το ζδαφοσ, το είδοσ και τα 
μζςα ευκολίασ που κα χρειαςτοφν πριν από τθν ζναρξθ και κατά τθν πρόοδο των εργαςιϊν και 
οποιαδιποτε άλλα ηθτιματα, τα οποία κατά οποιοδιποτε τρόπο δφναται να επθρεάςουν τισ 
εργαςίεσ ι το κόςτοσ τουσ ςε ςυνδυαςμό με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. 

8. Ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ α) ϊςτε μθχανιματα και προςωπικό να φζρουν τισ απαραίτθτεσ 
και νόμιμεσ άδειεσ, β) να εφαρμόηει άμεςα τα μζτρα αςφαλείασ και υγιεινισ, διακζτοντασ και 
τεχνικό αςφαλείασ (τα ςτοιχεία του οποίου, ονοματεπϊνυμο και τθλζφωνο επικοινωνίασ, κα 
πρζπει ζγκαιρα να ζχουν γνωςτοποιθκεί ςτθν ανακζτουςα αρχι), που προβλζπονται από τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ (Ν.1568/85, Ρ.Δ.17/96, Ρ.Δ.19/96, Ρ.Δ.294/88, Ρ.Δ305/96, Ν.1396/83, 
Ρ.Δ.447/75, Ρ.Δ.778/80, Ρ.Δ.1073/81, Ν.1430/84, Ρ.Δ.395/94, Ρ.Δ.396/94, Ρ.Δ.397/94, 
Ρ.Δ.399/94, Ρ.Δ.105/95, Ρ.Δ.77/93, Ρ.Δ.212/06, Ρ.Δ.149/06), γ) για τθν αςφάλιςθ κατά παντόσ 
κινδφνου υλικοφ και ζμψυχου προςωπικοφ που κα χρθςιμοποιθκεί και δ) για οποιοδιποτε 
ατφχθμα μθχανθμάτων και προςωπικοφ. 

9. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει το προςωπικό του, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 
Ελλθνικισ Εργατικισ Νομοκεςίασ, όπωσ αυτζσ ιςχφουν ανά πάςα χρονικι ςτιγμι και να τθρεί τθν 
εκάςτοτε ιςχφουςα Συλλογικι/Κλαδικι Σφμβαςθ Εργαςίασ για το προςωπικό που απαςχολεί. 
Αλλοδαποί μποροφν να εργάηονται μόνο εφόςον ζχουν τισ απαραίτθτεσ άδειεσ παραμονισ και 
εργαςίασ ςτθν Ελλάδα και είναι αςφαλιςμζνοι ςτο αρμόδιο αςφαλιςτικό ταμείο. Σε περίπτωςθ 
που προςωπικό του αναδόχου δεν υπάγεται ςε διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ Νομοκεςίασ, αυτόσ 
υποχρεοφται να το αςφαλίςει ζναντι ατυχθμάτων ςε αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ. Θ εφαρμογι όλων 
των ανωτζρω είναι ευκφνθ του αναδόχου, ο οποίοσ κα πρζπει να εξαςφαλίςει ότι τθροφνται και 
από τουσ πάςθσ φφςεωσ ςυμβοφλουσ, ςυνεργάτεσ και υπεργολάβουσ αυτοφ. Θ ανακζτουςα 
αρχι δεν ευκφνεται για τισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου προσ το προςωπικό του, δικαιοφται όμωσ 
να ελζγχει τθν τιρθςθ τθσ αςφαλιςτικισ και λοιπισ νομοκεςίασ και να καταγγζλλει τισ 
παραβάςεισ τθσ. 

10. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κάλυψθσ επαγγελματικϊν 
κινδφνων (Αςφαλιςτιριο Συμβόλαιο Αςτικισ Ευκφνθσ) ςε ιςχφ και κα καλφπτεται και θ εκ του 
Νόμου ευκφνθ του αναδόχου, τθν οποία ζχει με τθν ιδιότθτα του εργοδότθ και περιλαμβάνει 
τθν, από τα άρκρα 657, 658 και 932 του ιςχφοντοσ Α.Κ., προβλεπόμενθ υποχρζωςθ του 
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αςφαλιςμζνου ζναντι του προςωπικοφ του που απαςχολείται ςτισ περιγραφόμενεσ ςτθν 
παροφςα ςφμβαςθ εργαςίεσ κατεδάφιςθσ, ςε περίπτωςθ ςωματικϊν βλαβϊν που κα 
προκλθκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ εργαςίασ. 

11. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει κάλυψθ οποιαςδιποτε αςτικισ ευκφνθσ προσ 
οποιονδιποτε τρίτο, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ και του προςωπικοφ αυτισ, 
θ οποία ανακφπτει από ι οφείλεται ςτθν εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ, περιλαμβανομζνων, αλλά όχι 
μόνο, περιπτϊςεων κανάτου, ςωματικϊν βλαβϊν, απϊλεια ι ηθμίασ περιουςίασ, ατυχθματικισ 
ρφπανςθσ, ψυχικισ οδφνθσ και θκικισ βλάβθσ, μζχρι εκείνων των ορίων ευκφνθσ, τα οποία κα 
διατθροφςε ςε ιςχφ ζνασ ςυνετόσ λειτουργόσ παροχισ υπθρεςιϊν παρόμοιασ φφςθσ, μεγζκουσ 
και χαρακτθριςτικϊν του. Στθν κάλυψθ κα περιλαμβάνεται ρθτά και θ εκ του άρκρου 922 του 
Αςτικοφ Κϊδικα απορρζουςα ευκφνθ τθσ υπθρεςίασ (ευκφνθ προςτιςαντοσ). Θ ανακζτουςα 
αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ για αποηθμίωςθ από τυχόν ατφχθμα ι 
κάκε άλλθ αιτία, τόςο κατά τθ μεταφορά του προςωπικοφ του ανάδοχου, όςο και κατά τθ 
διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν κατεδάφιςθσ. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να εξαςφαλίςει ότι 
τα ανωτζρω τθροφνται και από τουσ πάςθσ φφςεωσ ςυμβοφλουσ, ςυνεργάτεσ και υπεργολάβουσ 
αυτοφ. 

12. Οι αςφαλίςεισ δεν απαλλάςςουν οφτε περιορίηουν κακ' οιονδιποτε τρόπο τισ υποχρεϊςεισ και 
ευκφνεσ του αναδόχου που απορρζουν από τθν παροφςα ςφμβαςθ. Σε κάκε περίπτωςθ, ο 
ανάδοχοσ ευκφνεται πλιρωσ για όλουσ τουσ κινδφνουσ που απορρζουν ι ςχετίηονται με τθν 
παροχι των υπθρεςιϊν του και παραμζνει αποκλειςτικά και εξ ολοκλιρου υπεφκυνοσ για τθν 
πλιρθ και ζγκαιρθ αποκατάςταςθ ηθμιϊν ςε πρόςωπα ι/και πράγματα, ανεξάρτθτα εάν και ςε 
ποιο βακμό καλφπτονται από αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ ι αποηθμιϊνονται από τουσ αςφαλιςτζσ, 
ακόμθ και πζραν των ποςϊν κάλυψθσ των εν λόγω ςυμβάςεων. 

13. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να μεριμνά για τθν ζγκαιρθ ανάλθψθ υπθρεςίασ από τουσ υπαλλιλουσ 
του και να είναι υπεφκυνοσ για τον καταμεριςμό εργαςίασ του απαςχολοφμενου προςωπικοφ, 
ϊςτε να εκπλθρϊνονται οι ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ. Ρρζπει να αποκακιςτά αμζςωσ κάκε 
ζλλειψθ ι παράλειψθ ι πλθμμελι εργαςία που κα παρατθρείται και κα γνωςτοποιείται ςε 
αυτόν από τουσ υπεφκυνουσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

14. Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ ομάδασ παροχισ 
υπθρεςιϊν του αναδόχου ωσ ακατάλλθλο για ανάρμοςτθ ι αντιςυμβατικι ςυμπεριφορά. Ο 
ανάδοχοσ οφείλει να προβεί ςε αντικατάςταςθ άμεςα και χωρίσ αντιρριςεισ με άλλο πρόςωπο, 
ανάλογθσ εμπειρίασ και προςόντων. Αντικατάςταςθ μζλουσ τθσ ομάδασ παροχισ υπθρεςιϊν του 
αναδόχου, κατόπιν αιτιματόσ του, κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, δφναται να 
γίνει μετά από ζγκριςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ και μόνο με άλλο πρόςωπο αντίςτοιχων 
προςόντων ι εμπειρίασ. 

15. Ο ανάδοχοσ πρζπει να εγγυάται για το προςωπικό του, το οποίο πρζπει να διακζτει τθν 
απαιτοφμενθ εμπειρία και ικανότθτα, ϊςτε να ανταποκρικεί πλιρωσ ςτισ απαιτιςεισ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

16. Ο ανάδοχοσ πρζπει να εκτιμιςει όλουσ τουσ πικανοφσ κινδφνουσ και να προβεί ςε όλεσ τισ 
απαραίτθτεσ ενζργειεσ αςφάλειασ και προςταςίασ κακϊσ και ςε εκτίμθςθ τθσ υπάρχουςασ 
κατάςταςθσ, ϊςτε να αποφαςιςτοφν και να εκτελεςτοφν άμεςα οι απαραίτθτεσ περαιτζρω 
ενζργειεσ πριν τθν ζναρξθ οποιαςδιποτε εργαςίασ αποκατάςταςθσ. 

17. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει μζςα παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, να καταςκευάςει 
και τοποκετιςει κατάλλθλεσ πινακίδεσ ι φωτεινά ςιματα επιςιμανςθσ και απαγόρευςθσ 
προςζγγιςθσ επικινδφνων κζςεων. Ρρζπει να φροντίςει για τθν φπαρξθ διακζςιμων φορθτϊν 
φαρμακείων πρϊτων βοθκειϊν, κακϊσ και όλων των τθλεφϊνων άμεςθσ ανάγκθσ 
(Ρυροςβεςτικι Υπθρεςία, Κζντρο Άμεςθσ Βοικειασ, Αςτυνομία, Νοςοκομεία κ.α.) ςε όλα τα 
ςτάδια των εργαςιϊν. 
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18. Ο ανάδοχοσ πρζπει να χορθγεί ςτο εργατικό προςωπικό, ςτο προςωπικό επίβλεψθσ τθσ 
αρμόδιασ υπθρεςίασ, μετά των εκάςτοτε Συμβοφλων τθσ, και ςε κάκε άλλο πρόςωπο, που 
βρίςκεται ςτο χϊρο παροχισ των υπθρεςιϊν τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, μετά από ςχετικι 
ζγκριςθ, τα απαιτοφμενα, κατά περίπτωςθ εργαςίασ, ατομικά και ομαδικά εφόδια προςταςίασ 
και εργαλεία για αςφαλι εργαςία, όπωσ κράνθ, γυαλιά, γάντια κλπ. Κατά τθν τυχόν εκτζλεςθ 
νυχτερινισ εργαςίασ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει τον απαιτοφμενο ιςχυρό φωτιςμό για 
τθν αςφάλεια του προςωπικοφ και κάκε τρίτου. 

19. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν κατεδάφιςθσ, να διαςφαλίςει τθν 
απομάκρυνςθ υλικϊν και τμθμάτων των καταςκευϊν τα οποία δφναται να κρυμματιςτοφν και να 
εκτοξευτοφν, όπωσ υαλοπίνακεσ, κιγκλιδϊματα κλπ. 

20. Για τθν προςταςία και αντιμετϊπιςθ πυρκαγιϊν ςτισ εγκαταςτάςεισ των εργοταξιακϊν χϊρων 
και ςτουσ χϊρουσ εκτζλεςθσ των υπθρεςιϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει κατάλλθλο 
εξοπλιςμό πυρόςβεςθσ, όπωσ για παράδειγμα φορθτά μζςα πυρόςβεςθσ και κατάλλθλα μζςα 
ατομικισ προςταςίασ για όλο το προςωπικό, το οποίο κα απαςχολθκεί και όπου απαιτείται να 
γίνεται διαβροχι των δαςικϊν εκτάςεων. 

21. θτά κακορίηεται ότι, ανεξάρτθτα από όλα τα παραπάνω, ο ανάδοχοσ παραμζνει μόνοσ και 
αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια των εργαηομζνων ςτα ζργα και είναι δικι του ευκφνθ 
θ λιψθ των ενδεδειγμζνων και ορκϊν μζτρων αςφαλείασ και θ τιρθςθ των ςχετικϊν 
κανονιςμϊν. Για κζματα πρόλθψθσ ατυχθμάτων ιςχφουν γενικά όςα ορίηονται από τθν Ελλθνικι 
Νομοκεςία και ςε περιπτϊςεισ που δεν προβλζπονται από αυτι κα εφαρμόηονται οι διεκνείσ 
κανονιςμοί πρόλθψθσ ατυχθμάτων. 

22. Επίςθσ πρζπει να προβεί ςτθν φφλαξθ και επιτιρθςθ του χϊρου του εργοταξίου κακ' όλθ τθ 
διάρκεια των εργαςιϊν και ςτον αποκλειςμό του, όταν κα πραγματοποιοφνται πάςθσ φφςθσ 
εργαςίεσ, ϊςτε να μθν είναι δυνατι θ πρόςβαςθ από οποιοδιποτε άτομο μθ ςχετικό με τισ 
εργαςίεσ. 

23. Ο ανάδοχοσ κα πρζπει μετά τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν διαχείριςθσ των αποβλιτων τθσ 
κατεδάφιςθσ, να κατακζςει ςτθν αρμόδια υπθρεςία, που επιβλζπει τισ εργαςίεσ, βεβαίωςθ 
παραλαβισ των αποβλιτων από εγκεκριμζνο ςφςτθμα εναλλακτικισ διαχείριςθσ, όπωσ 
προβλζπεται ςτθν παρ.3 (εδ.β.3) του άρκρου 7 τθσ Κ.Υ.Α 36259/1757/Ε103/10 (Β'1312 ) κακϊσ 
και τα πιςτοποιθτικά παραλαβισ αποβλιτων, τα δελτία αποςτολισ, τα ηυγολόγια και τα ζντυπα 
αναγνϊριςθσ αποβλιτων. 

24. Σε ενδεχόμενθ φπαρξθ παρακείμενων δικτφων τθσ ΔΕΘ, του ΟΤΕ, φδρευςθσ κ.λπ., που ενδζχεται 
να επθρεαςτοφν από τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κακαίρεςθσ, ο ανάδοχοσ οφείλει, αφοφ τα 
εντοπίςει, να ειδοποιιςει εγκαίρωσ τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ για τθν διακοπι των παροχϊν από 
τισ αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ ι τθν μετατόπιςι τουσ από τον ίδιο ςε ςυνεργαςία με αυτζσ. Επίςθσ 
οφείλει, να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ προσ τουσ αντίςτοιχουσ Οργανιςμοφσ ι 
Επιχειριςεισ, για τθν επίςπευςθ των διαδικαςιϊν διακοπισ ι μετατόπιςθσ και να διευκολφνει τισ 
ςχετικζσ εργαςίεσ, χωρίσ να του παρζχεται το δικαίωμα για οποιαδιποτε αποηθμίωςθ λόγω 
τυχόν κακυςτεριςεων ι δυςχερειϊν και παράλλθλα να ενθμερϊνει για τισ ενζργειεσ του τθν 
αρμόδια επιβλζπουςα υπθρεςία. Επιπλζον οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτθτα μζτρα για 
τθν αποφυγι βλαβϊν ςτισ υπόψθ εγκαταςτάςεισ και είναι ςε κάκε περίπτωςθ υπεφκυνοσ για 
τυχόν βλάβεσ, που κα ςυμβοφν εξαιτίασ των ζργων. 

25. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει και να υποβάλλει ςτθν αρμόδια επιβλζπουςα υπθρεςία 
φωτογραφίεσ με μζριμνα και δαπάνεσ του, ςφμφωνα με τα κακοριηόμενα με λεπτομζρεια από τθ 
διαταγι του Υ.Δ.Ε. αρ. 7603/5-2-1960 (Εγ.Κ.Α 20), όπωσ αυτι ιςχφει ςιμερα, ιτοι φωτογραφίεσ 
των αυκαιρζτων πριν και μετά τθν κατεδάφιςι τουσ, οι οποίεσ κα ςυνιςτοφν μζροσ του μθτρϊου 
τθσ ςφμβαςθσ. 
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26. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται επίςθσ να διακζτει μεταφορικό μζςο ςτθν αρμόδια υπθρεςία για τισ 
μετακινιςεισ τθσ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν του 
αντικειμζνου από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι τθν ολοκλιρωςι τθσ . Οι δαπάνεσ που 
ςυνεπάγονται τα παραπάνω βαρφνουν τον ανάδοχο και κα πρζπει να ςυνυπολογιςκοφν από 
αυτόν κατά τθ διαμόρφωςθ τθσ οικονομικισ προςφοράσ. 

27. Κακ' όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ ο ανάδοχοσ 
αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να τθριςει εμπιςτευτικά και να μθ γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του Ελλθνικοφ και διεκνοφσ Τφπου), χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι 
πλθροφορίεσ, που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν 
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του. 

28. Ο ανάδοχοσ δεν δφναται να προβαίνει ςε δθμόςιεσ δθλϊςεισ ςχετικά με τθ ςφμβαςθ, χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ ςυναίνεςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, οφτε να ςυμμετζχει ςε δραςτθριότθτεσ 
αςυμβίβαςτεσ με τισ υποχρεϊςεισ του απζναντι ςτθν ανακζτουςα αρχι και δεν δεςμεφει τθν 
ανακζτουςα αρχι με κανζνα τρόπο, χωρίσ τθν προθγοφμενθ γραπτι ςυναίνεςθ τθσ. 

29. Κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων τθσ, θ ανακζτουςα αρχι και όλα τα εξουςιοδοτθμζνα απ' 
αυτιν πρόςωπα οφείλουν να μθν ανακοινϊνουν ςε κανζναν, παρά μόνο ςτα πρόςωπα που 
δικαιοφνται να γνωρίηουν, πλθροφορίεσ που περιιλκαν ς' αυτοφσ κατά τθ διάρκεια και με τθν 
ευκαιρία τθσ υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ και αφοροφν ςε τεχνικά ι εμπορικά ηθτιματα του 
αναδόχου ι μεκόδουσ υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

 
ΑΘΟ 3Ο 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 
 

Ο ανάδοχοσ  υποχρεοφται να:  

 Ζχει τον απαραίτθτο μθχανικό εξοπλιςμό, εργαλεία και οχιματα για τθν αποξίλωςθ, κατεδάφιςθ 
και απομάκρυνςθ των αυκαιρζτων ςτοιχείων , εγκαταςτάςεων και καταςκευϊν 

 Ζχει τον απαραίτθτο μθχανικό εξοπλιςμό, εργαλεία και οχιματα  για τθν μεταφορά των 
προϊόντων κατεδάφιςθσ και τθν εναπόκεςι τουσ ςε αδειοδοτθμζνο ΑΕΚΚ 

 Να ζχει το απαραίτθτο εξειδικευμζνο και αςφαλιςμζνο εργατοτεχνικό προςωπικό, που διακζτει 
τθν απαιτοφμενθ εμπειρία και ικανότθτα 

 Να ζχει εξειδικευμζνο και αςφαλιςμζνο επιβλζπον μθχανικόσ (Ρολιτικόσ Μθχανικόσ κατθγορίασ 
ΡΕ) 

 
ΑΘΟ 5Ο  

ΑΜΟΙΒΗ – ΡΛΗΩΜΗ – ΚΑΤΗΣΕΙΣ 

Θ αμοιβι του Αναδόχου ορίηεται ςτο ποςό των ……………… € (……………………………… ευρϊ), χωρίσ Φ.Ρ.Α., το 
οποίο αναλφεται  ωσ εξισ : 

Α/Α 
Διμοσ- Ρεριοχι 

Αρ.πρωτ. 
κατεδάφιςθσ ι 

ζκκεςθ αυτοψίασ 

Υπόχρεοι για τθν 
βεβαίωςθ του 

κόςτουσ κατεδάφιςθσ 

Ρροςφρά 
χωρίσ ΦΡΑ 

24% 
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ΡΛΗΩΜΗ 

. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα γίνεται μετά το τζλοσ κάκε εργαςίασ για τα χρθματοδοτοφμενα από το 
Ρράςινο Ταμείο μζςω του Ρράςινου Ταμείου για δε τα χρθματοδοτοφμενα από τον τακτικό 
προχπολογιςμό τθσ Απ.Δ.Θπ.-Δ.Μ. μζςω του Τμιματοσ Οικονομικισ Διαχείριςθσ  τθσ Διεφκυνςθσ 
Οικονομικοφ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ, μετά τθν  οριςτικι, 
ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των εργαςιϊν.  

Για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτον τα εξισ δικαιολογθτικά: 

 Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ που αφορά θ πλθρωμι, από 
τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ. 

 Τιμολόγιο αναδόχου. 

 Ριςτοποιθτικά Φορολογικισ και Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ. 

 Βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ υπθρεςίασ  που κα υπογράφεται από τθν αρμόδια επιτροπι 
παραλαβισ πριν από τθν ςφνταξθ του πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ. 

Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν 
πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν 
κείμενθ νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ αμοιβι του αναδόχου επιβαρφνεται με τισ νόμιμεσ κρατιςεισ και υπόκειται ςε παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν επόμενθ παράγραφο. 

ΚΑΤΗΣΕΙΣ 

 Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:   

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων [άρκρο 4 του  ν. 4013/2011 (Αϋ204) όπωσ ιςχφει]. 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,06%, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων 
τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).  

γ) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε 
πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 
Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν (παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016). 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 
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Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ (άρκρο 64 παρ. 2 του ν. 4172/2013 (Αϋ167). 

 

ΑΘΟ 6Ο  
ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ  

Θ ιςχφσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ  ξεκινά από τθν υπογραφι τθσ και  λιγει τθν 15θ Νοεμβρίου 2020. 

  ΑΘΟ 7Ο  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΡΙΣΤΟΛΗ 
 

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ο «Ανάδοχοσ» κατάκεςε τθν 
αρικμ…………………. εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ……………………Τράπεηασ ι του Ταμείου 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων ποςοφ ……………. ευρϊ, το οποίο αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 5% τθσ ςυνολικισ 
ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

Θ ανωτζρω εγγυθτικι επιςτολι κα επιςτραφεί ςτον «Ανάδοχο» δφο μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ  και τθν καλι 
εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ. 

ΑΘΟ 8ο  
ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΡΛΑΙΣΙΟ – ΕΦΑΜΟΣΤΕΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ  

 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016 όπωσ τροποποιικθκε, 
ςυμπλθρϊκθκε και ιςχφει, οι όροι τθσ παροφςασ και οι ςχετικζσ ιςχφουςεσ κείμενεσ διατάξεισ.  

 
ΑΘΟ 9ο  

ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει τισ διατάξεισ τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ και τθσ 
νομοκεςίασ περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο  ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που 
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν 
εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

 
 
 

ΑΘΟ 10ο  
ΤΟΡΟΡΟΙΗΣΗ – ΡΑΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

α) Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθν εκτζλεςι τθσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 
132 του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει. 

β) Θ ςφμβαςθ μπορεί να παρατείνεται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 217 του Ν. 4412/2016 
όπωσ ιςχφει. 

ΑΘΟ 11ο  
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1  τθσ διακιρυξθσ και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί 
από τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

2. Θ ςφμβαςθ καταγγζλλεται υποχρεωτικά εφόςον ςυντρζχει θ περίπτωςθ τθσ παρ. 4 ι τθσ παρ. 6 του 
άρκρου 68 του ν. 3863/2010 (115/Α), όπωσ αυτζσ αναρικμικθκαν με τθν παρ. 3 του άρκρου 22 του ν. 
4144/2013 (88/Α) και αντικαταςτάκθκαν με τισ παρ. 4 και 5 αντίςτοιχα του ιδίου άρκρου και ιςχφουν. 

3. Σε περίπτωςθ  που θ ανακζτουςα αρχι διαπιςτϊςει ότι κατά τθν υλοποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ δεν 
επιτυγχάνεται θ ηθτοφμενθ κόςμια εμφάνιςθ δφναται να ηθτιςει από τον ανάδοχο, μεμονωμζνα ι 
ςωρευτικά, τθν αφξθςθ των βαρδιϊν ι τθν αλλαγι του ωραρίου εργαςίασ κάκε βάρδιασ. 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ικανοποιιςει άμεςα τα ανωτζρω χωρίσ καμία αντίρρθςθ και χωρίσ καμία 
επιπλζον οικονομικι απαίτθςθ. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ θ ςφμβαςθ λφεται μονομερϊσ. 

 
ΑΘΟ 12ο  

ΚΗΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΕΑ ΕΚΡΤΩΤΟΥ –ΚΥΩΣΕΙΣ 
 

Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ 
από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ 
του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι 
ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν 
ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα 
(30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι 
εξθγιςεων, ωσ κφρωςθ  θ ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  

 
ΑΘΟ 13ο  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων  
του άρκρου 11 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ) να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ 
νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) 
θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει 
το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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ΑΘΟ 14ο  
ΡΑΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από τισ  
Διευκφνςεισ ΡΕΧΩΣ και τθ Διεφκυνςθ Δαςϊν Θεςπρωτίασ, θ οποία και κα ειςθγείται  ςτο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο  ιτοι τθν  Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ για όλα τα 
ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ 
των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω 
όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι  με απόφαςι τθσ ορίηει αρμόδια επιτροπι αποτελοφμενθ από υπαλλιλουσ τθσ ι 
υπαλλιλουσ των εξυπθρετοφμενων υπθρεςιϊν  για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Τα κακικοντα 
των αρμοδίων επιτροπϊν των υπθρεςιϊν είναι, ενδεικτικά: 

α) Ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ο οποίοσ πιςτοποιείται 
με τθν αντίςτοιχθ βεβαίωςθ καλισ εκτζλεςθσ.  

β) Θ εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ θ οποία πιςτοποιείται με το αντίςτοιχο πρωτόκολλο 
οριςτικισ παραλαβισ. 

Σε κάκε περίπτωςθ θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον 
ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
ΑΘΟ 15ο  

ΡΑΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που ςυγκροτείται, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 11 εδάφιο δ’ του άρκρου 221 του ν. 4412/2016. 

Οι υπθρεςίεσ παραλαμβάνονται τμθματικά, ανά θμερολογιακό μινα, με τθν ςφνταξθ του Ρρωτοκόλλου 
Οριςτικισ Ραραλαβισ ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα ΙΙ τθσ παροφςασ, ςτο 
οποίο περιγράφονται οι ειδικοί όροι κατά τθ εκτζλεςθ των εργαςιϊν.  

Θ Επιτροπι, εάν δεν διατυπϊςει ελλείψεισ ι παραλείψεισ κατά τθν παραλαβι του αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ ςυντάςςει Ρρωτόκολλο Οριςτικισ Ραραλαβισ. 

Αν θ Επιτροπι Ραραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ προσ τουσ 
όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςει πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ όπου αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ 
που διαπιςτϊκθκαν και γνωμοδοτεί αν οι  αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτα 
των παρεχόμενων υπθρεςιϊν και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ ανάγκεσ. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 219 του Ν.4412/2016. 

 
ΑΘΟ 16ο  

ΕΡΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΩΝ 
   
Θ επίλυςθ τυχόν διαφορϊν που ανακφπτουν μεταξφ των ςυμβαλλομζνων μερϊν, κα γίνεται από τα 
αρμόδια δικαςτιρια των Ιωαννίνων. Εφαρμοςτζο Δίκαιο ορίηεται αποκλειςτικά το Ελλθνικό Δίκαιο. 

 
ΑΘΟ 17ο  

ΕΓΓΑΦΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 θ Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

 θ  Διακιρυξθ 03/2020 με τα  παρακάτω Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ: 
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 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αναλυτικι περιγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου ςφμβαςθσ  

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ– Ειδικοί Όροι Διαγωνιςμοφ - Πίνακεσ διαγωνιςμοφ  

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ- Τπόδειγμα Σεχνικισ Προςφοράσ  

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ  IV – Τπόδειγμα Οικονομικισ Προςφοράσ 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V– Τποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI– χζδιο φμβαςθσ 

 ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII– ΣΕΤΔ 

  το  Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+ 

  οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

 θ παροφςα ςφμβαςθ  

Ωσ προσ τα λοιπά κζματα, που δεν αναφζρονται ςτθν παροφςα ιςχφουν οι όροι τθσ ςχετικισ Διακιρυξθσ 
(03/2020) κακϊσ και οι ςχετικζσ ιςχφουςεσ κείμενεσ διατάξεισ. 

Σε πίςτωςθ των ανωτζρω, θ παροφςα ςφμβαςθ  αφοφ διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφτθκε από 
τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε  τρία (3) όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δφο (2) κατατζκθκαν ςτθν Διεφκυνςθ 
Οικονομικοφ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ, το δε ζνα (1) το παρζλαβε 
ο ανάδοχοσ.  

           ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ 
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ΡΑΑΤΗΜΑ VII – ΤΕΥΔ 

ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

*άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)+ 

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

Μζροσ Ι: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθν ανακζτουςα αρχι/ανακζτοντα φορζαi  και τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 
ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 
- Ονομαςία: *ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΘΡΕΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ+ 
- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *50201+ 
- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *Βορείου Θπείρου 20- ΙΩΑΝΝΙΝΑ-Τ.Κ. 454 45+ 
- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *Αντϊνθσ Μαυράκοσ] 
- Τθλζφωνο: *2651360339] 
- Θλ. ταχυδρομείο: *antonismav@apdhp-dm.gov.gr] 
- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.apdhp-

dm.gov.gr] 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): [Ρροκιρυξθ Ανοικτοφ, κάτω των ορίων,  Ηλεκτρονικοφ Δθμόςιου Μειοδοτικοφ 
Διαγωνιςμοφ, για τθν παροχι υπθρεςιϊν εκτζλεςθσ τελεςίδικων αποφάςεων - πρωτοκόλλων 
κατεδάφιςθσ αυκαιρζτων περιφράξεων, καταςκευϊν, εγκαταςτάςεων και κτιςμάτων χωρικισ 
αρμοδιότθτασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ηπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ, για το ζτοσ 
2020.  (CPV : 90720000-0)]. 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *96099] 
- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *υπθρεςίεσ+ 
- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *δεκαεννζα (19)] 
- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): 
[04/2020] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 
ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

τοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΦΜ): 
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 
Τθλζφωνο: 
Θλ. ταχυδρομείο: 
Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 
*……+ 
*……+ 
*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 
ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 
αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 
οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 
εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 
προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 
απαςχόλθςθσ; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 
εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 
εργαηομζνων; 
Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 
κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 
αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 
ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
*…...............+ 
*….+ 

Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Μθτρϊο 
εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 
ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 
ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 
Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 
β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

 
 
 
 
 
 
 
α) *……+ 
 
 
β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
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αναφζρετε: 
γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοv: 
δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 
Εάν όχι: 
Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 
ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 
γ) *……+ 
 
 
 
δ) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
ε) *+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+ 

Σρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 
κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΣΕΤΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 
οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 
α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 
β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 
γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 
α) *……+ 
 
 
 
β) *……+ 
 
 
γ) *……+ 

Σμιματα Απάντθςθ: 

Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 
των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 
φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 
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Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 
αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 
διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 
ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 
*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 
ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 
τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

*……+ 
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Γ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΕΩΝvii  

τιριξθ: Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 
ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 
προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 
επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 
ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 
κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ναι *+Πχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΣΕΤΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ 
ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ 
φορείσ, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 
είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 
τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ, παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και 
V για κάκε ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 
φορζασ  

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 
τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Τπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 
οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 
υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ναι *+Πχι 
 
Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  
*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι 

του άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 

30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των 

πλθροφοριϊν που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ 

πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με 

το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

Στο άρκρο 73 παρ. 1 ορίηονται οι ακόλουκοι λόγοι αποκλειςμοφ: 

 ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

 δωροδοκίαx,xi· 

 απάτθxii· 

 τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

 νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxiv· 

 παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Υπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 
εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 
οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 
μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 
ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 
παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 
καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 
πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 
οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 
αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 
α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 
β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 
γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 
α) Θμερομθνία:*   +,  
ςθμείο-(-α): *   +,  
λόγοσ(-οι):*   + 
 
β) *……+ 
γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

*+ Ναι *+ Πχι  
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αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αυτοκάκαρςθ»)xx
; 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxxi: 

*……+ 
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Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 
 
 
Εάν όχι αναφζρετε:  
α) Χϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 
β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 
γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 
1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 
- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 
- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 
- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 
2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 
δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

 
α)*……+· 
 
β)*……+ 
 
 
γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  
-*+ Ναι *+ Πχι  
 
-*……+· 
 
-*……+· 
 
 
γ.2)*……+· 
δ) *+ Ναι *+ Πχι  
Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 
*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxiv 
*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 
 
Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 
παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxvi : 
α) πτϊχευςθ, ι  
β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 
γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 
δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 
ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  
ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  
η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 
Εάν ναι: 
- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 
- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
-[.......................] 
-[.......................] 
 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
[.......................] 
 

 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
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*..........……+ 

Ζχει ςυνάψει ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 
ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 
τυχόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω τθσ 
ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
*.........…+ 

Ζχει παράςχει ο οικονομικόσ φορζασ ι 
επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 
φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσxxx; 
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 
επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 
εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 
προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 
παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 
πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 
ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ;  
Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….................+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: 
*……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 
β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

*+ Ναι *+ Πχι 
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γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  
δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  
*+ Ναι *+ Όχι 
Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Πςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα 
αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν 
Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ 
ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 
1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 
ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 
που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 
εγκατάςταςισxxxiii

; του: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 
Χρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 
φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 
ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 
υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 
δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  
* …+ *+ Ναι *+ Πχι 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 
επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 
*……+*……+*……+ 

 

 



ΑΔΑ: 6ΛΝΧΟΡ1Γ-9Ν7



ΑΡΟΚΕΝΤΩΜΕΝΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘ ΘΡΕΙΟΥ – ΔΥΤΙΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 
Διακιρυξθ αρ. 04/2020  

Σελίδα 106 από 116 

 

Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 
ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Ο («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό 
οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 
και/ι, 
1β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν που 
απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι ο εξισ xxxiv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

2α) Ο ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 
του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 
τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 
προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 
τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 
είναι ο εξισ: 
και/ι, 
2β) Ο μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 
οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 
αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
 
 
(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  
*……+,*……+*…+ νόμιςμα 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

3) Σε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 
με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 
είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 
απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 
θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 
δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 

4)Πςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 
αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 
τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 
ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 
αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-
αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ 
αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
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εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

5) Το αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 
κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 
οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 
Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 

6) Πςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 
χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 
(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 
ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει ότι: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 
ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  
*……+*……+*……+ 
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 
οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Μόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 
ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 
προςδιοριςτεί: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 
ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ): 
*…+ 
Ζργα: *……+ 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 
 *……+*……+*……+ 

1β) Μόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 
υπθρεςιϊν: 
Κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix, 
ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 
ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 
του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 
παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 
υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 
Κατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 
αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 
παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 
ςτθν διακιρυξθ):  
*…...........+ 

Ρεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 
    

 

2) Ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 
Στθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 
ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 
προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 
υπθρεςίεσ για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 
 
 
 
 
*……+ 

3) Ο οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 
ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 
ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 
ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 
που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 
διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 
ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 
παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 
ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 
ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 

 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
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διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το 
παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 
ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 
εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 
μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 
κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 
ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

6) Οι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 
επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 
εργολάβο, 
και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 
ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 
ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 
β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 
 
α)*......................................……+ 
 
 
 
 
β) *……+ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 
εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 
αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 
τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 
προςωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 
του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 
και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 
ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 
ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 
Ο οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 
απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 
φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 
προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 
ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 
Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 
δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 
απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 
Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 

 
*+ Ναι *+ Πχι 
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τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 
εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 
ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 
ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 
καταλλθλότθτα των προϊόντων, 
επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 
ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*….............................................+ 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι 
τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 
για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……+ *……+ 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 
ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 
Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 
 
Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 
 
 
 
 
 
 
*……+ *……+ 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Μζροσ V: Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο 
ανακζτων φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που 
πρόκειται να εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να 
υποβάλουν προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν 
να ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ 
αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ 
ανταγωνιςτικοφ διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 
Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 
ζγγραφα: 
Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 
διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το 
κακζνα: 

*….+ 
 
 
 
 
*+ Ναι *+ Πχιxlv 
 
 
 
 
(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάνxlviii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ηπείρου 
– Δυτικισ Μακεδονίασ, προκειμζνου να αποκτιςει πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ 
οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτον Ανοικτό, κάτω των ορίων,  Θλεκτρονικό Δθμόςιο Μειοδοτικό Διαγωνιςμό, για 
τθν παροχι υπθρεςιϊν εκτζλεςθσ τελεςίδικων αποφάςεων - πρωτοκόλλων κατεδάφιςθσ αυκαιρζτων 
περιφράξεων, καταςκευϊν, εγκαταςτάςεων και κτιςμάτων χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ Θπείρου – Δυτικισ Μακεδονίασ, για το ζτοσ 2020, αρικμόσ ςυςτιματοσ 96099. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+ 
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i   Σε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 

αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν. 
ii
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και 

των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για 
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

 Ρολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο 
ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

 Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 
εκατομμφρια ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii
 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι 

δυνατι θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου 
ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, 

για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

x
 Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 
1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 
2003 για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει 
επίςθσ τθ διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ 
δικαίου για τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 
73 παρ. 1 β αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ 

τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xiii
 Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ 
τθν θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiv
 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 

26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 
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xv

 Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 
5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xx Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xxi
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ 

εξακολοφκθςθ, ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxii
 Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii
 Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ 
φόρων ι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ 
υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο 
μικρά ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ 
φορζασ ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον 
αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα 
να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ 
προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕΣ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Ππωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Ρρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ 

ΦΡΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ 

μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό. 

xxxiv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  
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xxxv

  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii
 Ρ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxviii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  

που υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxix
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xl
 Ρρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο 

και ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xli
 Πςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 

οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο 
μζροσ II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΤΕΥΔ. 

xlii
 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ 

από αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xliii
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, 
τότε κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΤΕΥΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ 
ανωτζρω.  

xliv
 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvii
 Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii
 Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  



ΑΔΑ: 6ΛΝΧΟΡ1Γ-9Ν7


		2020-08-12T11:26:31+0300
	Athens


		2020-08-12T11:52:24+0300




