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Ξξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 117 ηνπ Λ. 4412/2016, γηα ηελ 
αλάδεημε αλαδφρνπ, γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ:  «Ππληήξεζε – βειηίσζε βαηφηεηαο δαζηθψλ 
νδψλ δεκφζησλ δαζηθψλ ζπκπιεγκάησλ,  Ξ.Δ. Θαζηνξηάο γηα αληηππξηθή πξνζηαζία  έηνπο 2020. – 
Κίζζσζε κεραλεκάησλ» CPV: 45520000-8, γηα ηελ εθηέιεζε ρσκαηνπξγηθψλ εξγαζηψλ κε 
κίζζσζε δηακνξθσηή κε ην ζχζηεκα πξνζθνξάο ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε 
πξνζθνξάο, βάζεη ηεο ηηκήο, ζχκθσλα κε ηελ ηαπηάξηζκε Γηαθήξπμε πνπ εγθξίζεθε κε ηελ αξ. 
95939/12-8-2020 (ΑΓΑ: 6ΜΤΠΝΟ1Γ-37Δ) Απφθαζε Ππληνληζηή ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο 
Ζπείξνπ-Γπηηθήο Καθεδνλίαο θαη ηα ζρεηηθά ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ Ρκήκαηνο Δθηέιεζεο 
Γαζνηερληθψλ Έξγσλ, πξνυπνινγηζκνχ 30.600,00 € (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ 24%). 

Ζ δαπάλε πνπ ζα πξνθιεζεί ζα θαιπθζεί απφ πηζηψζεηο ηνπ Δηδηθνχ Φνξέα Γαζψλ – Ξξάζηλν 
Ρακείν ζχκθσλα κε  ην ππ' αξηζ. ΞΔΛ/ΓΞΓΞ/32924/1004/2-4-2020 έγγξαθν ΞΔΛ (ΑΓΑ: 
6ΟΝΔ4653Ξ8-ΙΘ5 απφθαζε ηνπ πνπξγείνπ Ξεξηβάιινληνο θαη Δλέξγεηαο «Έγθξηζε δέζκεπζεο θαη 
δηάζεζεο πίζησζεο  ησλ Γαζηθψλ πεξεζηψλ ησλ Απνθεληξσκέλσλ Γηνηθήζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε 
έξγσλ θαη εξγαζηψλ «αληηππξηθήο πξνζηαζίαο θαη νδνπνηίαο» πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα 
εγθεθξηκέλα «Ξξνγξάκκαηα δαζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ Δηδηθφ Φνξέα 
Γαζψλ ηνπ ΞΟΑΠΗΛΝ ΡΑΚΔΗΝ έηνπο 2020» απφ πηζηψζεηο ηνπ Δηδηθνχ Φνξέα Γαζψλ ηνπ 
Ξξάζηλνπ Ρακείνπ έηνπο 2020».  απφ ην νπνίν καο εγθξίζεθε ην πνζφλ ησλ 30.600,00 € κε ηελ αξ. 
πξση. 71333/23-6-2020 (ΑΓΑ: 9Ζ3ΓΝΟ1Γ-ΗΔ4) απ. Π.Α.Γ.Ζ.-Γ.Κ. «Θαηαλνκή πηζηψζεσλ θαη 
θαζνξηζκφο ηξφπνπ εθηέιεζεο γηα ηελ πινπνίεζε έξγσλ θαη εξγαζηψλ «αληηππξηθήο πξνζηαζίαο θαη 
νδνπνηίαο» πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηα εγθεθξηκέλα «Ξξνγξάκκαηα δαζηθψλ δξαζηεξηνηήησλ γηα 
ρξεκαηνδφηεζε απφ ηνλ Δηδηθφ Φνξέα Γαζψλ ηνπ ΞΟΑΠΗΛΝ ΡΑΚΔΗΝ έηνπο 2020» απφ 
πηζηψζεηο ηνπ Δηδηθνχ Φνξέα Γαζψλ ηνπ Ξξάζηλνπ Ρακείνπ, γηα ηε  Γ/λζε Γαζψλ Θαζηνξηάο.  

Ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζηα γξαθεία ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ Θαζηνξηάο ηελ   31 – 08 – 2020, 
εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10.00 π.κ. (ιήμε επίδνζεο πξνζθνξψλ). 

Aλ γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα ή αλ 
κέρξη ηελ κέξα απηή δελ έρεη ππνβιεζεί θακία πξνζθνξά, ε απνζθξάγηζε θαη θαηαιεθηηθή 
εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε εκέξα, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο. Ζ απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο, πέληε  (5) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ 
ηελ λέα εκεξνκελία, ζε φζνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο έιαβαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη 
αλαξηάηαη ζην ΘΖΚΓΖΠ θαη ζηελ ηζηνζειίδα apdhp-dm.gov.gr. Αλ θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία 
δελ θαηαζηεί δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ή δελ ππνβιεζνχλ πξνζθνξέο, κπνξεί λα 
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νξηζζεί θαη λέα εκεξνκελία, εθαξκνδφκελσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ 
εδαθίσλ.  

Πηνλ δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηνί ηδηνθηήηεο θαζψο θαη ρξήζηεο κεραλεκάησλ ηζνπεδσηήξσλ- 
δηακνξθσηήξσλ (GRADER) κε ηππνδχλακε 135ΖΟ (ίππσλ) θαη άλσ. 

Κεραλήκαηα κεγαιχηεξεο ηππνδχλακεο ηεο αλσηέξσ, κπνξνχλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ 
δηαγσληζκφ, αιιά ζα αμηνινγεζνχλ κε ηππνδχλακε ίζε κε ηε κέγηζηε πξνεγνχκελα αλαθεξφκελε. 
Νη επηπιένλ ίππνη δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε θαηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ.    

Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηνλ ρξήζηε ηνπ κεραλήκαηνο είλαη ε έκπξαθηε απφδεημε ζρέζεο 
κεηαμχ ηνπ πξνζθέξσλ θαη ηνπ κεραλήκαηνο (παξαρσξεηήξην, κηζζσηήξην, ελνηθηαζηήξην θιπ).  

Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πνπ 
αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ΡΔΡΟΑΘΝΠΗΥΛ ΔΛΔΛΖΛΡΑ ΡΟΗΥΛ  ΔΟΥ ΘΑΗ ΞΔΛΖΛΡΑ ΞΔΛΡΔ ΙΔΞΡΥΛ 
(493,55 €).  

Ρν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Ζπείξνπ-Γπηηθήο 
Καθεδνλίαο. 

Νη ελδηαθεξφκελνη, κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ ηελ παξνχζα Γηαθήξπμε – Ρεχρε Γεκνπξάηεζεο, 
(ην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δίλεηαη πξσηφηππν), απφ ην γξαθείν ηνπ Ρκήκαηνο 
Δθηέιεζεο  Γαζνηερληθψλ Έξγσλ ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ Θαζηνξηάο, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 
ψξεο θαη ην αξγφηεξν κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ, απφ ηνλ θ. Αζαλάζην 
Επγνχξα, ηει. 24670 29707 (γξαθείν.1), θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο . 

Ξεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη απφ ηνλ θ. Αζαλάζην Επγνχξα, ηει. 24670 29707 ζηα 
γξαθεία ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ Θαζηνξηάο,  Γηνηθεηήξην εκηψξνθνο, θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη 
ψξεο. 

 

Ζ Αν. Ξροϊζηαμένη 
                                                                                          Γ/νζης Γαζών Θαζηοριάς 

 
 

Εηζοπούλοσ Αργσρούλα 
 Γαζολόγος  
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ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

 
 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
ΗΠΕΙΡΟΤ- ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ & 
ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ  ΚΑΣΟΡΙΑ 
  

ΕΡΓΟ: 
 
 

«υντιρθςθ – βελτίωςθ βατότθτασ δαςικϊν οδϊν 
δθμόςιων δαςικϊν ςυμπλεγμάτων,  Π.Ε. 
Καςτοριάσ για αντιπυρικι προςταςία  ζτουσ 2020. 
– Μίςκωςθ μθχανθμάτων » 

 

CPV: 45520000-8 Δλνηθίαζε εμνπιηζκνύ 

ρσκαηνπξγηθώλ εξγαζηώλ κε ρεηξηζηή  

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 

 
 
Πηζηώζεηο Δδηθνύ Φνξέαο Γαζώλ – Πξάζηλν 
Σακείν 

  Γαπάλε: 30.600,00 Δπξώ κε ΦΠΑ 
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Η ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΚΑΣΟΡΙΑ 
 

δδ ιι αα κκ ηη ρρ ύύ ςς ςς εε ιι  
 

ςυνοπτικό διαγωνιςμό  
 

για  ηε Μίζζσζε Μεραλεκάησλ  για τις εργασίες:  

 

«Πσνηήρηζη – βεληίωζη βαηόηηηας δαζικών οδών δημόζιων δαζικών ζσμπλεγμάηων,  
Ξ.Δ. Θαζηοριάς για ανηιπσρική προζηαζία  έηοσς 2020. – Κίζθωζη μητανημάηων» 

 

Εκτιμϊμενθσ αξίασ  30.600,00 Ευρϊ 
(με Φ.Π.Α.), 

 
 
που θα διεξαχθεί ςύμφωνα με 

α) τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016 (Α’ 147) θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 117 και  
β) τουσ όρουσ τησ παρούςασ και 

 
καλεί 

 
τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικούσ φορείσ  

να υποβάλλουν προςφορά για την ανάδειξη αναδόχου τησ ανωτέρω προμήθειασ. 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
ΗΠΕΙΡΟΤ- ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ & 
ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΚΑΣΟΡΙΑ 
  

ΕΡΓΟ: 
 
 

«  πληήξεζε – βειηίσζε βαηόηεηαο 
δαζηθώλ νδώλ δεκόζησλ δαζηθώλ 
ζπκπιεγκάησλ,  Π.Δ. Καζηνξηάο γηα 
αληηππξηθή πξνζηαζία  έηνπο 2020 . – 

Μίζζσζε κεραλεκάησλ»  
 

CPV: 45520000-8 Δλνηθίαζε εμνπιηζκνύ 

ρσκαηνπξγηθώλ εξγαζηώλ κε ρεηξηζηή  

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 

 
Πηζηώζεηο Δηδηθνύ Φνξέα Γαζώλ – Πξάζηλν 
Σακείν 

  Γαπάλε: 30.600,00 Δπξώ κε ΦΠΑ 
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ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Κε ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. νηθ. 82395/1-6-2018 (ΦΔΘ2352/Β΄/20-6-2018) Απφθαζε Ππληνληζηή Α.Γ.Ζ.Γ.Κ. 
νξίζηεθε ε Ξξντζηακέλε Αξρή θαη ε Γηεπζχλνπζα ππεξεζία: 

Ξροϊζηαμένη αρτή : Γ/λζε Γαζψλ Θαζηνξηάο 

Νδός : Γηνηθεηήξην  

Ρατ. Θωδ. : 52100 

Ρηλ. : 24670 22881 

Fax : 24670 22230 

E-mail : daskast@apdhp-dm.gov.gr  

Γιεσθύνοσζα πηρεζία: Ρκήκα Δθηέιεζεο Γαζνηερληθψλ Έξγσλ 

Νδός : Γηνηθεηήξην  

Ρατ. Θωδ. : 52100 

Ρηλ. : 24670 29707 

Fax : 24670 22230 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με ςυνοπτικό διαγωνιςμό του άρκρου 117 του Ν.4412/2016. 

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ1 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ πηζηψζεηο ηνπ Δηδηθνχ Φνξέα Γαζψλ – Ξξάζηλν Ρακείν έηνπο 

2020 ζχκθσλα κε ηηο ππ’ αξηζκ. πξση. ΞΔΛ/ΓΞΓΞ/32924/1004/2-4-2020 απ. Ξ.ΔΛ. (Α∆Α: 6ΟΝΔ4653Ξ8-

ΙΘ5) θαη ηελ αξ. πξση. 71333/23-6-2020 (ΑΓΑ: 9Ζ3ΓΝΟ1Γ-ΗΔ4) απ. Π.Α.Γ.Ζ.-Γ.Κ.  2    
 

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Ζ Γ/λζε Γαζψλ Θαζηνξηάο ζα πξνβεί ζηελ κίζζσζε κεραλεκάησλ έξγνπ γηα ηε ζπληήξεζε 

βαηφηεηαο ηνπ δαζηθνχ νδηθνχ δηθηχνπ, πεξηνρήο αξκνδηφηεηάο ηεο, γηα ηελ αληηππξηθή πεξίνδν 2020. 

Αθνξά εξγαζίεο εθζθαθήο ραιαξψλ εδαθψλ, θαζαξηζκφο θαη κφξθσζεο ηάθξνπ ηξηγσληθήο δηαηνκήο ή 

ηάθξνπ εξείζκαηνο, θαζαξηζκφο πξαλψλ αλνηρηψλ εθζθαθψλ θαη θάζε είδνπο εξγαζία απαηηνχκελε γηα ηελ 

θαιχηεξε βαηφηεηα. Νη εξγαζίεο ζα πξαγκαηνπνηεζνχλ ζε δαζηθνχο δξφκνπο Α΄ Β΄& Γ΄ θαηεγνξίαο, ησλ 

Γεκνζίσλ Γαζηθψλ Ππκπιεγκάησλ, πεξηνρήο αξκνδηφηεηαο ηεο πεξεζίαο γηα ην έηνο 2020, ζπλνιηθνχ 

κήθνπο 92+400 ρικ. θαη αληηζηνηρεί ζε 266.250 ηκ ηζνπέδσζε -  κφξθσζε θαηαζηξψκαηνο θαη ζε 31.800κ 

θαζαξηζκνχο ηάθξσλ.  

Πθνπφο απνηειεί ε βειηίσζε ηνπ νδηθνχ δαζηθνχ δηθηχνπ ψζηε λα εμαζθαιηζζεί ε βαηφηεηα ησλ δξφκσλ θαη 

                                                           
1
 Άρκρο 53 παρ. 2 εδ. η  ν. 4412/2016 

2
 Αναφζρονται τα ςτοιχεία του Φορζα, τθσ Συλλογικισ Απόφαςθσ και του Κωδικοφ Αρικμοφ Εξόδων τουσ οποίουσ βαρφνει θ 

πίςτωςθ για τθν χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

mailto:daskast@apdhp-dm.gov.gr
ΑΔΑ: 9ΩΥΛΟΡ1Γ-Ι4Ζ
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λα επηηεπρζεί ε νξζνινγηθφηεξε νξγάλσζε ηεο δαζνπνλίαο ζηα ελ ιφγσ ζπκπιέγκαηα. 

Πηνπο δαζηθνχο δξφκνπο ε θίλεζε ησλ δηαθφξσλ νρεκάησλ θαζίζηαηαη δχζθνιε ή θαη αδχλαηε αθφκε, εθ’ 

φζνλ ην θαηάζηξσκα ηνπ δξφκνπ θαηφπηλ βξνρνπηψζεσλ θαη ρηνλνπηψζεσλ παξαζχξεηαη ή θαιχπηεηαη απφ 

θαηαπηψζεηο. 

      Έηζη, ε βειηίσζε ηεο βαηφηεηάο ηνπο θξίλεηαη εληειψο απαξαίηεηε γηα λα εμππεξεηεζνχλ: 

1. Ζ κεηαθνξά ησλ δαζηθψλ πξντφλησλ πνπ ζα παξαρζνχλ θαηά ηελ εθκεηάιιεπζε ηνπ δάζνπο. 

2. Ζ απνηειεζκαηηθή πξνζηαζία ηνπ δάζνπο απφ ππξθαγηέο, κε ηελ θαηά ην δπλαηφ ηαρχηεξε 

πξνζέγγηζε ηνπ πξνζσπηθνχ θαη ησλ κεραλεκάησλ ησλ δαζηθψλ ζέζεσλ, φπνπ απαηηείηαη, γηα ηελ 

θαηάζβεζε απηψλ. 

3. Ζ εθηέιεζε ησλ δαζνηερληθψλ έξγσλ ηεο πεξηνρήο. 

4. Ν ηνπξηζκφο, ε νξεηλή θαη γεληθά ε πεξηθεξεηαθή αλάπηπμε ηνπ Λνκνχ. 

Θα ππάξρεη άκεζε αληαπφθξηζε απφ ηνλ αλάδνρν ζε νπνηαδήπνηε ππφδεημε ηνπ Ρκήκαηνο Γαζνηερληθψλ 

Έξγσλ ηεο Γ/λζεο Γαζψλ Θαζηνξηάο.  

Θα ηεξείηαη θαζεκεξηλφ εκεξνιφγην κε αλαθνξά ζηελ θάζε είδνπο εξγαζίαο ε νπνία εθηειείηαη θαη ζηελ ζέζε 

εθηέιεζήο ηεο, φπσο απηέο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην ηηκνιφγην ηεο παξνχζαο κειέηεο. 

Νη απαηηνχκελεο εξγαζίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ επαθξηβψο εθ ησλ πξνηέξσλ θαη ε Γ/λζε 

Γαζψλ Θαζηνξηάο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ εμαληιήζεη φιν ην πνζφ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ αλ δελ 

πξνθχςνπλ πξαγκαηηθέο εξγαζίεο.   

Πε πεξίπησζε κε απαζρφιεζεο ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακία απνδεκίσζε. 

Ξξνυπφζεζε απαζρφιεζεο ησλ κεραλεκάησλ απνηειεί ε χπαξμε άδεηαο θπθινθνξίαο θαη ε λφκηκε 

θπθινθνξία ηνπο. πεχζπλνη γηα ηελ  λφκηκε θπθινθνξία είλαη κφλν νη θάηνρνη ησλ κεραλεκάησλ έξγνπ. Πε 

πεξίπησζε δεκηψλ ή νπνηνπδήπνηε αηπρήκαηνο ν ηδηνθηήηεο ηνπ κηζζσκέλνπ κεραλήκαηνο ζεσξείηαη 

απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο θαη δελ δηθαηνχηαη θακία απνδεκίσζε. Δπίζεο ζε πεξίπησζε δεκηάο ή αηπρήκαηνο 

πξνο ηξίηνπο ν ηδηνθηήηεο ηνπ κεραλήκαηνο θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή επζχλε. 

Πηελ πξνζθεξφκελε ηηκή  ζα ζπκπεξηιακβάλεηαη ε δαπάλε ηεο κίζζσζεο ηνπ κεραλήκαηνο έξγνπ θαζψο θαη 

ε δαπάλε ηνπ ρεηξηζηή. 

 

Πηνπο παξαθάησ πίλαθεο (1) έσο (6) εκθαλίδεηαη ην δίθηπν  δαζηθψλ  δξφκσλ  πνπ ζα ζπληεξεζνχλ κε ηελ 

παξνχζα κειέηε γηα ηηο πεξηνρέο ησλ Γεκνζίσλ Γαζηθψλ Ππκπιεγκάησλ.  

ΠΙΝΑΚΑ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 53.000 5.500 

 

 

 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΘΡΝ ΓΑΠΗΘΥΛ ΓΟΝΚΥΛ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΠΚΞΙΔΓΚΑΡΝΠ  

ΛΝΡΗΝ ΓΟΑΚΚΝ 

Α/Α 
Ν ν ο μ α ζ ί α   

δαζικών οδών 

κ
α

η
η

γ
ο

ρ
ία

   

Ηζοπέδωζη - 
μόρθωζη 

καηαζηρώμαηος 
(ζε ημ) 

Κήκος ηάθροσ 

(ζε m) 

1 
Ιηβάδηα Θνηχιεο - 
Κπνχηθνβν 

Γ΄ 32.500 3.000 

2 Ξχξγνο – Άζπξε Ξέηξα Γ΄ 20.500 2.500 
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ΠΙΝΑΚΑ 2  

ΣΥΝΟΛΟ 25.500 3.000 

 

ΠΙΝΑΚΑ 3 

ΣΥΝΟΛΟ 90.000 11.500 

 

ΠΙΝΑΚΑ 4 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΘΡΝ ΓΑΠΗΘΥΛ ΓΟΝΚΥΛ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΠΚΞΙΔΓΚΑΡΝΠ  

ΒΝΟΔΗΝ ΓΟΑΚΚΝ 

Α/Α 
Ν ν ο μ α ζ ί α   

δαζικών οδών 

κ
α

η
η

γ
ο

ρ
ία

   

Ηζοπέδωζη - 
μόρθωζη 

καηαζηρώμαηος 
(ζε ημ) 

Κήκος ηάθροσ 

(ζε m) 

1 Κεζφβξαρνο – Ρξία Απγά Γ΄ 15.000 1.500 

2 Ραμηαξρία - Ληθνιέξη Γ΄ 10.500 1.500 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΘΡΝ ΓΑΠΗΘΥΛ ΓΟΝΚΥΛ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΠΚΞΙΔΓΚΑΡΝΠ  

ΘΝΡΙΖΠ- ΓΙΘΝΛΔΟΗΝ 

Α/Α 
Ν ν ο μ α ζ ί α   

δαζικών οδών 

κ
α

η
η

γ
ο

ρ
ία

   

Ηζοπέδωζη - 
μόρθωζη 

καηαζηρώμαηος 
(ζε ημ) 

Κήκος ηάθροσ 

(ζε m) 

1 Ξξ. Ζιίαο - Ιηηζηηέξη Γ΄ 15.000 1.500 

2 

Βιαρνχιη – Ξχξγνο – 
Ιηβάδηα Θνηχιεο - 

Κπξνβιήηεε 

Α΄ 12.500 2.500 

3 Ππαλνχξα - Γιπθνλέξη Γ΄ 62.500 7.500 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΘΡΝ ΓΑΠΗΘΥΛ ΓΟΝΚΥΛ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΠΚΞΙΔΓΚΑΡΝΠ  

ΘΝΟΔΠΡΔΗΥΛ 

Α/Α 
Ν ν ο μ α ζ ί α   

δαζικών οδών 

κ
α

η
η

γ
ο

ρ
ία

   

Ηζοπέδωζη - 
μόρθωζη 

καηαζηρώμαηος 
(ζε ημ) 

Κήκος ηάθροσ 

(ζε m) 
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ΣΥΝΟΛΟ 65.250 7.800 

 

ΠΙΝΑΚΑ 5 

ΣΥΝΟΛΟ 30.000 3.500 

 

ΠΙΝΑΚΑ 6 

ΣΥΝΟΛΟ 2.500 500 

 

 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 30.600,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 
24% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 24.677,42 €). Θ δαπάνθ για τθν εκτζλεςθ τθσ ανωτζρω εργαςίασ 
κα καλυφκεί από πιςτϊςεισ του Ειδικοφ Φορζα Δαςϊν -  Ρράςινο Ταμείο «Ζγκριςθ δζςμευςθσ και 

1 
Απρέλαο Βπζηληάο – Θαδάλη – 

Πηαπξφο Απνζθέπνπ 
Β΄ 36.250 2.800 

2 
Διηγκνί Αγίνπ Αλησλίνπ – 

Σάλη Κπηξίθη 
Γ΄ 20.000 3.500 

3 Αλζφξεκα - Δμνρή Γ΄ 9.000 1.500 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΘΡΝ ΓΑΠΗΘΥΛ ΓΟΝΚΥΛ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΠΚΞΙΔΓΚΑΡΝΠ  

ΒΗΡΠΗΝ 

Α/Α 
Ν ν ο μ α ζ ί α   

δαζικών οδών 
κ

α
η
η

γ
ο

ρ
ία

   

Ηζοπέδωζη - 
μόρθωζη 

καηαζηρώμαηος 
(ζε ημ) 

Κήκος ηάθροσ 

(ζε m) 

1 
Ξεγέο Βαζηιεηάδαο - 

Βαζηιεηάδα 
Γ΄ 7.500 500 

2 
Ρνηρηφ – Άζπξε Ξέηξα - 

Ξνιπθέξαζζνο 
Γ΄ 22.500 3.000 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΘΡΝ ΓΑΠΗΘΥΛ ΓΟΝΚΥΛ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΠΚΞΙΔΓΚΑΡΝΠ  

ΒΓ ΑΠΘΗΝ 

Α/Α 
Ν ν ο μ α ζ ί α   

δαζικών οδών 

κ
α

η
η

γ
ο

ρ
ία

   

Ηζοπέδωζη - 
μόρθωζη 

καηαζηρώμαηος 
(ζε ημ) 

Κήκος ηάθροσ 

(ζε m) 

1 Ληανχιη – Γ.Ρ. 6 α΄ Γ΄ 2.500 500 
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διάκεςθσ πίςτωςθσ  των Δαςικϊν Υπθρεςιϊν των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων για τθν υλοποίθςθ ζργων 
και εργαςιϊν «αντιπυρικισ προςταςίασ και οδοποιίασ» 

  CPV: 45520000-8 Ενοικίαςθ εξοπλιςμοφ χωματουργικϊν εργαςιϊν με χειριςτι.  

Ωσ χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ ορίηετε θ 31-12-2020. 

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

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει 3 τθσ τιμισ. 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ4: 

του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

του ν. 4314/2014 (Α' 265)5, “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό 
δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 
«Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -
2013», 

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ των 
μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,6 

του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

του άρκρου 23 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν7 

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ των 
άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

                                                           
3
 Άρκρο 86 ν.4412/2016  

4
 Ρροςκικεσ και εν γζνει προςαρμογζσ άρκρων τθσ διακιρυξθσ (πζραν των όςων ιδθ προβλζπονται ρθτά ςτο κείμενο και τισ 

υποςθμειϊςεισ τθσ διακιρυξθσ), μποροφν να προςτίκενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόςον είναι απόλυτα ςυμβατζσ 
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία, ςτο πλαίςιο τθσ ριτρασ ευελιξίασ. 

5
 Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  

6
 Μόνο εφόςον επιλεγεί θ διενζργεια κλιρωςθσ  για τθ ςυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων 

7
 Ειδικά θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ εφάπαξ περίλθψθσ ςε τοπικι εφθμερίδα, που προβλζπεται ςτο άρκρο 23, καταργείται με 

τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 12 του άρκρου 379.  
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του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 

τθσ με αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεφχοσ Β') Απόφαςθσ του Τπ. Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ 
«Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ  

- Τθν υπ' αρικ. ΥΡΕΝ/ΔΡΔΡ/32924/1004/2-4-2020 ζγγραφο ΥΡΕΝ (ΑΔΑ: 6ΟΕ4653Ρ8-ΛΘ5 απόφαςθ 
του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ «Ζγκριςθ δζςμευςθσ και διάκεςθσ πίςτωςθσ  των 
Δαςικϊν Υπθρεςιϊν των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων για τθν υλοποίθςθ ζργων και εργαςιϊν 
«αντιπυρικισ προςταςίασ και οδοποιίασ» που περιλαμβάνονται ςτα εγκεκριμζνα «Ρρογράμματα 
δαςικϊν δραςτθριοτιτων για χρθματοδότθςθ από τον Ειδικό Φορζα Δαςϊν του ΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ 
ζτουσ 2020» από πιςτϊςεισ του Ειδικοφ Φορζα Δαςϊν του Ρράςινου Ταμείου ζτουσ 2020». 

- τθν αρ. πρωτ. 71333/23-6-2020 (ΑΔΑ: 9Θ3ΓΟ1Γ-ΙΕ4) απ. Σ.Α.Δ.Θ.-Δ.Μ. «Κατανομι πιςτϊςεων και 

κακοριςμόσ τρόπου εκτζλεςθσ για τθν υλοποίθςθ ζργων και εργαςιϊν «αντιπυρικισ προςταςίασ και 

οδοποιίασ» που περιλαμβάνονται ςτα εγκεκριμζνα «Ρρογράμματα δαςικϊν δραςτθριοτιτων για 

χρθματοδότθςθ από τον Ειδικό Φορζα Δαςϊν του ΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ζτουσ 2020» από πιςτϊςεισ του 

Ειδικοφ Φορζα Δαςϊν του Ρράςινου Ταμείου, για τθ  Δ/νςθ Δαςϊν Καςτοριάσ.  

-Τθν αρικ. πρωτ. 95939/12-8-2020 Απόφαςθ του Σ.Α.Δ.Θ.-Δ.Μ. Ζγκριςθ διενζργειασ διαγωνιςμοφ και 
ζγκριςθσ τευχϊν δθμοπράτθςθσ για τθ μίςκωςθ: «Συντιρθςθ – βελτίωςθ βατότθτασ δαςικϊν οδϊν 
δθμόςιων δαςικϊν ςυμπλεγμάτων,  Ρ.Ε. Καςτοριάσ για αντιπυρικι προςταςία  ζτουσ 2020. – Μίςκωςθ 
μθχανθμάτων», προχπολογιςμοφ 30.600,00 € (με ΦΡΑ). 
-Τθν με αρικμ. 95944/12-8-2020 Απόφαςθ του Σ.Α.Δ.Θ.-Δ.Μ. Ζγκριςθ των όρων τθσ Αναλυτικισ 
Διακιρυξθσ για τθ μίςκωςθ: «Συντιρθςθ – βελτίωςθ βατότθτασ δαςικϊν οδϊν δθμόςιων δαςικϊν 
ςυμπλεγμάτων,  Ρ.Ε. Καςτοριάσ για αντιπυρικι προςταςία  ζτουσ 2020. – Μίςκωςθ μθχανθμάτων», 
προχπολογιςμοφ 30.600,00 € (με ΦΡΑ). 
 
-των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου 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. 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ Δαςϊν Καςτοριάσ , Διοικθτιριο,  τθν  31θ 
Αυγοφςτου 2020, θμζρα Δευτζρα και ϊρα 10:00 π.μ. (θμερομθνία και χρόνοσ διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ & ζναρξθ αποςφράγιςθσ προςφορϊν), ενϊπιον τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, 
δθλαδι 31/08/2020 και ϊρα 10:00 π.μ.8 

Μετά τθ λιξθ τθσ παραλαβισ προςφορϊν κα ξεκινιςει θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ, ενϊπιον τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  

Αν, για λόγουσ ανωτζρασ βίασ, δεν διενεργθκεί θ αποςφράγιςθ κατά τθν οριςκείςα θμζρα, θ 
αποςφράγιςθ και θ καταλθκτικι θμερομθνία αντίςτοιχα μετατίκενται ςε οποιαδιποτε άλλθ θμζρα, με 
απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ. Θ απόφαςθ αυτι κοινοποιείται εγγράφωσ, ΡΕΝΤΕ (5) τουλάχιςτον 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθ νζα θμερομθνία, ςε όςουσ οικονομικοφσ φορείσ ζλαβαν τα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ, και αναρτάται ςτο ΚΘΜΔΘΣ και ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – 

                                                           
8
 Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ 

ςφμβαςθσ και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν 
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Δυτικισ Μακεδονίασ. Αν και ςτθ νζα αυτι θμερομθνία δεν καταςτεί δυνατι θ αποςφράγιςθ των 
προςφορϊν, μπορεί να οριςκεί και νζα θμερομθνία, εφαρμοηομζνων κατά τα λοιπά των διατάξεων των 
δφο προθγοφμενων εδαφίων. 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) 9.  

Θ περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 του 
άρκρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Δ/νςθσ Δαςϊν Καςτοριάσ. 

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου – 
Δυτικισ Μακεδονίασ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) :   www. apdhp-dm.gov.gr 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

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 τουσ10  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ 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. 

                                                           
9
 Απόφαςθ Υπ. Οικονομίασ & Ανάπτυξθσ 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεφχοσ Β') 

10
 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ11  είναι τα ακόλουκα: 

 θ με αρ. 98071/17-8-2020 Ρερίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ 

 θ παροφςα Διακιρυξθ (ΑΔΑΜ ....) με τα Ραραρτιματα12 που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ 
αυτισ  

  Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+ 

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

 Τεχνικι περιγραφι, τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τιμολόγιο, Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ, ςυγγραφι 
υποχρεϊςεων ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν μελζτθ τθσ υπθρεςίασ 13 

 το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ  

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν δωρεάν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ 
ιςτοςελίδασ   www. apdhp-dm.gov.gr. 

 

Τα ζγγραφα του διαγωνιςμοφ  διατίκενται14 ςτα γραφεία τθσ Δ/νςθσ Δαςϊν Καςτοριάσ κατά τισ εργάςιμεσ 
θμζρεσ και ϊρεσ. Για τθν παραλαβι των τευχϊν  ο ενδιαφερόμενοσ αναλάβει με δαπάνθ και επιμζλειά του 
τθν αναπαραγωγι. Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία και ταχυδρομικά, 
εφόςον τα ηθτιςουν ζγκαιρα και εμβάςουν, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι, πζραν τθσ 
αναφερομζνθσ ςτο πρϊτο εδάφιο δαπάνθσ και τθ δαπάνθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. Θ 
ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει τα ηθτθκζντα ςτοιχεία μζςω των Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων ι ιδιωτικϊν 
εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και χωρίσ να φζρει ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ άφιξθ τουσ ςτον 
ενδιαφερόμενο15.   

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται, το αργότερο ΡΕΝΤΕ (5) θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν  

                                                           
11

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

12
 Θ Α.Α. περιγράφει ρθτά τα παραρτιματα τθσ ςφμβαςθσ (λχ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων, 

υποδείγματα προςφορϊν, εγγυθτικϊν επιςτολϊν, εφόςον υπάρχουν) 
13

 Συμπλθρϊνονται τυχόν άλλα ζγγραφα ςφμβαςθσ ι τεφχθ που θ Α.Α. κρίνει αναγκαία με ςκοπό να περιγράψει ι να 
προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. 

14
 Ρρβλ άρκρο 22 παρ. 1 και 67 παρ. 3  του ν. 4412/2016  

15
 Άλλωσ περιγράφεται εναλλακτικόσ τρόποσ επικοινωνίασ 
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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: 

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 προκεςμιϊν16. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά και ςε άλλεσ γλϊςςεσ, 
ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που 
ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ.17 

Τυχόν ενςτάςεισ 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.18 

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).19 

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να 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.20  

Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ 
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΥΡ.ΕΞ., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρολ.Δ. και 53 του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα 
αυτι τζτοια υπθρεςία. 

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

                                                           
16

 Άρκρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016 
17

 Άρκρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (όπωσ περιγράφονται ςτθν παρ. 2.1.1) ςυντάςςονται 
υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και προαιρετικά και ςε άλλεσ γλϊςςεσ, ςυνολικά ι μερικά. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ 
μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι 
ζκδοςθ. 

18
 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 

19
 Άρκρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016 

20
    Άρκρο 80 παρ. 10 του Ν.4412/2016 και παρ. 4 του άρκρου 92 του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με τθν παρ. 14 του 

άρκρου 107 του Ν.4497/2017   
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Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα αγγλικι, 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 γλϊςςα21. 

2.1.5 Δγγπήζεηο22 

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 καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν 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 εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Υποδείγματα των εγγυθτικϊν επιςτολϊν υπάρχουν ςτο Ραράρτθμα Γ. 

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

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

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.23 

                                                           
21  Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 
22

 Ρρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016  
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2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι24 για τθν υποβολι προςφοράσ25.  

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.26   

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο27 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ28, που 
ανζρχεται ςτο ποςό των ΔΙΑΚΟΙΩΝ ΑΡΑΝΣΑ ΕΝΝΕΑ ΕΤΡΩ (249,00 €).29. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ  

Α/Α Είδοσ Μθχανιματοσ Δαπάνθ Απαιτοφμενθ εγγυθτικι 
επιςτολι ςυμμετοχισ (ευρϊ, €) 

1 ΔΙΑΜΟΦΩΤΘΣ ΓΑΙΩΝ (Από 135 Θ 
και άνω) 

24.677,42 

 

493,55 

 

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 επτά (7) μινεσ, 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 μετά:  

τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ζνςταςθσ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ 
ζνςταςθσ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και  για τα προθγοφμενα ςτάδια τθσ κατακφρωςθσ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ ςτθν περίπτωςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ και 
εφόςον δεν ζχει αςκθκεί ενδικοφανισ προςφυγι ι ζνδικο βοικθμα ι ζχει εκπνεφςει άπρακτθ θ 
προκεςμία άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι ζνδικων βοθκθμάτων ι ζχει λάβει χϊρα παραίτθςθσ από 
το δικαίωμα άςκθςθσ αυτϊν ι αυτά ζχουν απορριφκεί αμετακλιτωσ30. 

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 

                                                                                                                                                                                                 
23

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

24
 Ρρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

25
 Ππου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μποροφν να διευκρινίηουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τον τρόπο με τον οποίο οι ενϊςεισ 

οικονομικϊν φορζων κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ ι τεχνικισ και 
επαγγελματικισ ικανότθτασ κατά τα άρκρα 75, 76 και 77, εφόςον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικοφσ λόγουσ και είναι 
ςφμφωνο με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ  (πρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

26
 Ρρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 

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

28
 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 

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

29
 Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ. (περ. α παρ. 1 

άρκρου 72 ν. 4412/2016).   
30

 Άρκρο 72 παρ. 1 του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από τθν παρ.4 του άρκρου 107 του Ν.4497/2017 
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2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ31  

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 
λόγουσ32 :  

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,  

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). 

Θ υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του 

οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι 

ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά: 

αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν 

(Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, 

ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου, 

                                                           
31

 Ρρβλ άρκρο 73 και 74 ν. 4412/2016 
32

 Ρρβλ παρ. 1 άρκρου 73  ν. 4412/2016.  
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γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

 

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

Αν ο προςφζρων 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 προςφζρων 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 τουσ33.  

β) Πταν 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 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Β' 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 αα' και 
ββ' κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  

2.2.3.3.34  Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων 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. 
 
 

2.2.3.4. Αποκλείεται35 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
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. 

                                                           
33 

Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 
περιλαμβάνεται ςτο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

34
 Επιςθμαίνεται ότι θ πρόβλεψθ τθσ παρ. 3 για παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό των παρ. 1 και 2 αποτελεί 

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

35
 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει ζναν, περιςςότερουσ, όλουσ ι ενδεχομζνωσ και κανζναν από τουσ λόγουσ 
αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, 
ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 
4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ 
επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΤΕΥΔ, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 
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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 λειτουργίασ36,  

(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,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, 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 προςφζρων 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. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 , 2.2.3.2.β. και 2.2.3.437 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει 
ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ 
λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ 38. 

                                                           
36

 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), 
κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.  

37
 Ππωσ προθγοφμενθ υποςθμείωςθ 

38
 Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   

ΑΔΑ: 9ΩΥΛΟΡ1Γ-Ι4Ζ
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2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν 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. 

Εάν θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, ορίηεται ότι ςτισ περιπτϊςεισ 
τθσ παραγράφου 2.2.3.1 θ περίοδοσ αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ καταδίκθσ 
με αμετάκλθτθ απόφαςθ και ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 ςτα τρία (3) ζτθ από τθν 
θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ39. 

2.2.3.8. 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. 

 

Κριτήρια Επιλογής40  

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο41  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Παράρτθμα XI του 
Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. τθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ Δ, 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 ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό 
Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Τλικοφ42  

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα43  

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ. 
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  Άρκρο 73 παρ.10 του Ν.4412/2016, όπωσ ςυμπλθρϊκθκε από τθν παρ. 9 του άρκρου 107 του Ν.4497/2017 
40

 Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ 
διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ 
απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα, 
κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν ζνα, περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα 
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι 
πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ.  

41
 Ρρβλ άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 

42
 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016 

43
 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται 

ςτο παρόν άρκρο και να διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), ςφμφωνα με 
το άρκρο 2.2.9.1, κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να 
είναι υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα 
επίπεδα οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί 
φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ εργαςιϊν 200.000 ευρϊ τα 3 τελευταία ζτθ), είτε ηθτϊντασ από 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα 
αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. 

 Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ 
καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τθν Ενότθτα IΙΙ, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

ΑΔΑ: 9ΩΥΛΟΡ1Γ-Ι4Ζ
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2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα44  

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
οι οικονομικοί φορείσ  απαιτείται45 να διακζτουν τα κατάλλθλα μθχανιματα ζργου ςφμφωνα με τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ, για τισ οποίεσ κατακζτει προςφορά. 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο46  

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ. 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ. 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Τυποποιθμζνο 
Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 
Ραράρτθμα ΣΤ, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ47 καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 
Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και 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 ). 
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 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, οι Α.Α. μποροφν να επιβάλλουν 
απαιτιςεισ που να εξαςφαλίηουν ότι οι οικονομικοί φορείσ διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και τεχνικοφσ πόρουσ 
και τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτοφν ειδικότερα 
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, να διακζτουν ικανοποιθτικό επίπεδο εμπειρίασ, αποδεικνυόμενο με κατάλλθλεσ ςυςτάςεισ 
από ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελεςτεί κατά το παρελκόν. Μια Α.Α. μπορεί να κεωρεί ότι ζνασ οικονομικόσ φορζασ δεν 
διακζτει τισ απαιτοφμενεσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ εάν διαπιςτϊςει ότι αυτόσ ζχει ςυγκρουόμενα ςυμφζροντα που 
ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
 Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο και να 
διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων),κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του 
άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν 
άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, τα 
οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. τουλάχιςτον 
......... ςυναφείσ παραδόςεισ τα 3 τελευταία ζτθ) κατά τρόπο αντικειμενικό, διαφανι χωρίσ να ειςάγουν διακρίςεισ ςε βάροσ 
των ςυμμετεχόντων είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ 
τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ 
Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και 
χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα τθν Ενότθτα 
IV παρ. 1, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

45
 Ππωσ υποςθμείωςθ ανωτζρω 

46
 Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν κρίςθ και τθ διακριτικι 

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

47
 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 

ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV 
Κριτιρια Επιλογισ, ..., Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ  

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
ΑΔΑ: 9ΩΥΛΟΡ1Γ-Ι4Ζ
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2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα48 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201649. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)50. 

Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.451. 

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 Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) του άρκρου 
79 παρ. 4 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 ιςχφουν52. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά53: 

                                                           
48

 Ρρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν 
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει 
ορίςει ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ   

49
 Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 

50
 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 

51
 Θ αναφορά ςτθν παρ. 2.2.3.4 προβλζπεται εφόςον θ A.A. ορίςει ςτθ Διακιρυξθ ζναν, περιςςότερουσ ι όλουσ τουσ λόγουσ 

αποκλειςμοφ τθσ εν λόγω παραγράφου. Συμπλθρϊνεται αναλόγωσ  (πρβλ παρ. 1 άρκρο 78 ν. 4412/2016 
52

 Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
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 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε 
διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 

 1. Απλά αντίγραφα δθμοςίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα των πρωτοτφπων ι των ακριβϊν αντιγράφων των δθμοςίων 

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

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

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

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

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

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

εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
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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. 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, 

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 και υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου αναφορικά 
µε τουσ οργανιςµοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (αφορά Οργανιςµοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) 
ςτου οποίου οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, 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 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 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι 
δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του 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.54 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ  

Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν 
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Οργανιςμοφ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ. 

                                                           
54

Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά 

περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά 
Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ . 
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Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ δεν προςκομίηουν ζγγραφα διότι δεν απαιτοφνται.    

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ 

προςκομίηουν : 

1. Φωτοαντίγραφο τθσ άδειασ του μθχανιματοσ. 

2. Φωτοαντίγραφο αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου το οποίο πρζπει να είναι ςε ιςχφ τθν θμζρα τθσ 
δθμοπραςίασ. 

3. Σε περίπτωςθ που Τεχνικά Στοιχεία δεν αποτυπϊνονται ςτθν άδεια του μθχανιματοσ κα πρζπει να 
υποβλθκεί μαηί με τθν άδεια μθχανιματοσ ζργου τεχνικι ζκκεςθ-περιγραφι από Μθχανολόγο ι 
Θλεκτρολόγο Μθχανικό ςτθν οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που δεν 
αναφζρονται ςτθν άδεια. 

4. Ραραςτατικό πλθρωμισ Τελϊν Χριςθσ Μ.Ε. για το ζτοσ 2019. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ δεν προςκομίηουν ζγγραφα 
διότι δεν απαιτοφνται.    

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω 
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, 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.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ55 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.8. 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. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.56 

                                                           
55

 Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
56

 Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό 
μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο 
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2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο57  

Κριτιριο ανάκεςθσ58 τθσ Σφμβαςθσ59 είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά: 

βάςει τιμισ60 

Οι ενδιαφερόμενοι κα μποροφν να κατακζςουν προςφορά για το ςφνολο των μθχανθμάτων ζργου  ι για 
μζροσ των υπό μίςκωςθ μθχανθμάτων ζργου. Θ προςφορά κα δίνεται λαμβάνοντασ υπόψθ τον ενδεικτικό 
προχπολογιςμό. 

Το ποςό προςφοράσ (ωριαία αντιμιςκία) κα είναι ςε ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ και κα αναγράφεται αρικμθτικά και 
ολογράφωσ ςε ζντυπο που κα χορθγθκεί από τθν Υπθρεςία. Σε περίπτωςθ που δεν προκφπτει με 
ςαφινεια θ τιμι, θ προςφορά κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Θ ςφγκριςθ των προςφορϊν κα γίνεται ανά μθχάνθμα ζργου και ανάδοχοσ κα κρικεί αυτόσ που κα 
προςφζρει τθν χαμθλότερθ τιμι επί του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ. Ρροςφορζσ που κα φζρουν τιμζσ 
μεγαλφτερεσ από τον προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ ανά μθχάνθμα, κρίνονται απαράδεκτεσ και 
απορρίπτονται.  

2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ 61   

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ. 

2.3.3 Ηιεθηξνληθνί πιεηζηεξηαζκνί62  

ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ. 

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Α & Β τθσ Διακιρυξθσ  
για το ςφνολο του ζργου .  

Η προςφορά κα δίνεται λαμβάνοντασ υπόψθ τον ενδεικτικό προχπολογιςμό. 

Η ςφγκριςθ των προςφορϊν κα γίνεται ανά μθχάνθμα ζργου και ανάδοχοσ κα κρικεί αυτόσ 
που κα προςφζρει τθν χαμθλότερθ τιμι επί του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ. 

Προςφορζσ που κα φζρουν τιμζσ μεγαλφτερεσ από τον προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ ανά 
μθχάνθμα,  κρίνονται απαράδεκτεσ και απορρίπτονται.  

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

58
 Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του 

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

59
 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ) παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). 
60

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

61
 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016 

62
 Ρρβλ άρκρο 34 ν. 4412/2016 και Ραράρτθμα VI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. 

ΑΔΑ: 9ΩΥΛΟΡ1Γ-Ι4Ζ
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Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 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 αυτισ63. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν  

2.4.2.1. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 1.5 είτε (α) με 
κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ είτε (β) με ςυςτθμζνθ επιςτολι προσ τθν ανακζτουςα 
αρχι είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ Δ/νςθσ Δαςϊν Καςτοριάσ (Ταχυδρομικι 
διεφκυνςθ: Διοικθτιριο  - ΤΚ 521 00 ΚΑΣΤΟΙΑ). Σε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ 
ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο 
πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που διεξάγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν 
θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 1.5 τθσ παροφςασ. Θ ανακζτουςα 
αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται 
ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα 
ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί 
εγκαίρωσ. 
 
2.4.2.2. Οι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει 
να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

Πξνο: ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ 

Πξνζθνξά ηνπ ……………………… 

γηα ηηο εξγαζίεο: «υντιρθςθ – βελτίωςθ βατότθτασ δαςικϊν οδϊν δθμόςιων δαςικϊν ςυμπλεγμάτων,  
Π.Ε. Καςτοριάσ για αντιπυρικι προςταςία  ζτουσ 2020. – Μίςκωςθ μθχανθμάτων»,  

κε αλαζέηνπζα αξρή ηελ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΑΩΝ ΚΑΣΟΡΙΑ 
θαη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ηελ 31ε Απγνύζηνπ 2020  

 

2.4.2.3. Ο κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ  ςτο 
διαγωνιςμό, θ οποία αναγράφει το διαγωνιςμό τον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του 
προςφζροντοσ (μεμονωμζνου ι  ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ προςϊπου), 
απαραίτθτα ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, e-mail  ).  

Με την προςφορά υποβάλλονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμένοσ φάκελοσ, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά υμμετοχήσ» κατά τα 
οριζόμενα ςτο άρθρο 2.4.3  

β) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμένοσ φάκελοσ, με την ένδειξη «Σεχνική Προςφορά», ο οποίοσ περιέχει τα 
τεχνικά ςτοιχεία τησ προςφοράσ, κατά τα οριζόμενα ςτο άρθρο 2.4.4. Αν τα τεχνικά ςτοιχεία τησ 
προςφοράσ δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν ςτον κυρίωσ φάκελο, τότε 
αυτά ςυςκευάζονται χωριςτά και ακολουθούν τον κυρίωσ φάκελο με τισ ίδιεσ ενδείξεισ και 

γ) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμένοσ φάκελοσ (κλειςμένοσ με τρόπο που δε μπορεί να ανοιχθεί χωρίσ να 
καταςτεί τούτο αντιληπτό επί ποινή αποκλειςμού), με την ένδειξη «Οικονομική Προςφορά», ο οποίοσ 
περιέχει τα οικονομικά ςτοιχεία τησ προςφοράσ, κατά τα οριζόμενα ςτο άρθρο 2.4.5 τησ παρούςασ . 

Οι τρεισ ωσ άνω ξεχωριςτοί ςφραγιςμένοι φάκελοι φέρουν επίςησ τισ ενδείξεισ του κυρίωσ φακέλου 
του άρθρου 2.4.2.2.. 

2.4.2.4.  Προςφορέσ που περιέρχονται ςτην αναθέτουςα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ του άρθρου 1.5 τησ παρούςασ, δεν αποςφραγίζονται, αλλά 
παραδίδονται ςτην Επιτροπή Διαγωνιςμού κατά τα οριζόμενα ςτο άρθρο 3.1.1 τησ παρούςασ. 
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2.4.2.5.  Για τυχόν προςφορέσ που υποβάλλονται εκπρόθεςμα, η Επιτροπή Διαγωνιςμού ςημειώνει 
ςτο πρακτικό τησ την εκπρόθεςμη υποβολή ( ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προςφορά 
ςτην κατοχή τησ ή που παρελήφθη η ςυςτημένη επιςτολή από την αναθέτουςα αρχή ή που 
κατατέθηκε ςτο πρωτόκολλο τησ αναθέτουςασ αρχήσ) και τισ απορρίπτει ωσ μη κανονικέσ.. 

2.4.2.6. Οι προςφορέσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, ςε 
περίπτωςη νομικών προςώπων, από το νόμιμο εκπρόςωπο αυτών. 

2.4.2.7. Η ένωςη οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προςφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά, είτε από όλουσ τουσ οικονομικούσ φορείσ που αποτελούν την ένωςη, είτε από 

εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτημένο. την προςφορά απαραιτήτωσ πρέπει να προςδιορίζεται 

η έκταςη και το είδοσ τησ ςυμμετοχήσ του (ςυμπεριλαμβανομένησ τησ κατανομήσ αμοιβήσ μεταξύ 

τουσ) κάθε μέλουσ τησ ένωςησ, καθώσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτήσ αυτήσ. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο»  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν64: 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 
του ν. 4412/201665, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ 
ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ 
(Ραράρτθμα ΣΤ), 

β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

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

2.4.4 Φάθεινο «Σερληθή Πξνζθνξά» 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “Τεχνικι Ζκκεςθ - Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του Ραραρτιματοσ  
Α τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ 
πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ 
καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ 
αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Ραράρτθμα66 67.  

Συγκεκριμζνα κα περιλαμβάνει:  

1. Φωτοαντίγραφο τθσ άδειασ του μθχανιματοσ. 

2. Φωτοαντίγραφο αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου το οποίο πρζπει να είναι ςε ιςχφ τθν θμζρα τθσ 
δθμοπραςίασ. 

3. Σε περίπτωςθ που Τεχνικά Στοιχεία δεν αποτυπϊνονται ςτθν άδεια του μθχανιματοσ κα πρζπει να 
υποβλθκεί μαηί με τθν άδεια μθχανιματοσ ζργου τεχνικι ζκκεςθ-περιγραφι από Μθχανολόγο ι 
Θλεκτρολόγο Μθχανικό ςτθν οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που δεν αναφζρονται 
ςτθν άδεια. 

4. Ραραςτατικό πλθρωμισ Τελϊν Χριςθσ Μ.Ε. για το ζτοσ 2019. 
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 Βλ. άρκρο 93 περ. β του ν. 4412/2016 
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 Δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ιςχφει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κατά τα 
αναφερόμενα ςτθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ) www.eaadhsy.gr  
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 Ρρβλ άρκρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

67
 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςφερομζνων ειδϊν   

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

http://www.eaadhsy.gr/
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Σε περίπτωςθ που θ άδεια του μθχανιματοσ ζργου δεν ανικει ςτθν ιδιοκτθςία του προςφζροντα, πρζπει 
να κατατεκεί επί ποινι αποκλειςμοφ, υπεφκυνθ διλωςθ του κατόχου του μθχανιματοσ ζργου, ςτθν 
οποία κα δθλϊνεται ότι κα παρζχει το μθχάνθμα ζργου ςτον προςφζροντα για τθν ςυντιρθςθ βατότθτασ 
δαςικοφ οδικοφ δικτφου τθσ  αντιπυρικισ περιόδου  ζτουσ 2020, για τθ διαδρομι – κζςθ ευκφνθσ τθσ 
προςφοράσ του. 

2.4.5 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ τθσ 
πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, βάςει  τθσ τιμισ.  

Υπόδειγμα τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ  υπάρχει ςτο Ραράρτθμα Δ. 

Οι ενδιαφερόμενοι κα μποροφν να κατακζςουν προςφορά για το ςφνολο των μθχανθμάτων ζργου  ι για 
μζροσ των υπό μίςκωςθ μθχανθμάτων ζργου. Θ προςφορά κα δίνεται λαμβάνοντασ υπόψθ τον ενδεικτικό 
προχπολογιςμό. 

Το ποςό προςφοράσ (ωριαία αντιμιςκία) κα είναι ςε ευρϊ χωρίσ ΦΡΑ και κα αναγράφεται αρικμθτικά και 
ολογράφωσ ςε ζντυπο που κα χορθγθκεί από τθν Υπθρεςία. Σε περίπτωςθ που δεν προκφπτει με 
ςαφινεια θ τιμι, θ προςφορά κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

Θ ςφγκριςθ των προςφορϊν κα γίνεται ανά μθχάνθμα ζργου και ανάδοχοσ κα κρικεί αυτόσ που κα 
προςφζρει τθν χαμθλότερθ τιμι επί του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ. Ρροςφορζσ που κα φζρουν τιμζσ 
μεγαλφτερεσ από τον προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ ανά μθχάνθμα, κρίνονται απαράδεκτεσ και 
απορρίπτονται.  

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 ςφμβαςθσ68. 

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

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 αρχι69 ςτο Ραράρτθμα Α τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ.  

2.4.6 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ70   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα ΕΞΙ (6) 
ΜΗΝΕ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

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 
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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. 

2.4.7 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ71 

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 φακζλου δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, 2.4.4 (Ρεριεχόμενο 
φακζλου τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.5. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ 
και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.6. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και 
αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,72  

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 παροφςθσ 
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  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) 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. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο  

α) Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία ςτθν 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςε δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κθρφςςεται από τον Ρρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από 
τθν ϊρα λιξθσ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ. Θ παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά 
τθν ϊρα λιξθσ, αν θ υποβολι, που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του 
πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται 
επίςθσ από τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και 
μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά. 

Ο Ρρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί εν ςυνεχεία αμζςωσ με το πρωτόκολλο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 2.4.2 τθσ 
παροφςασ (ςθμειϊνεται ότι τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και ςτον φάκελο αναγράφεται θ ϊρα και θμζρα 
υποβολισ και θ ςχετικι καταχϊρθςθ ςτο φάκελο μονογράφεται από τον υπεφκυνο υπάλλθλο) και ςε 
καταφατικι περίπτωςθ μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Ρροζδρου τθσ και παραλαμβάνει τισ 
προςφορζσ για να τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ. Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ 
δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

β) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 1.5. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των 
προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των 
λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ,  ςφμφωνα με το 
άρκρο 21 του Ν.4412/2016. 

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 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

α) Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ, ο φάκελοσ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, κακϊσ και 
ο φάκελοσ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 
όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο. Θ 
Επιτροπι Διαγωνιςμοφ 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. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και 
ςφραγίηονται από το παραπάνω όργανο και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ 
ςφραγίηεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάςςεται, προκειμζνου να αποςφραγιςκεί ςε 
μεταγενζςτερθ θμερομθνία και ϊρα. 
β) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν και τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τουσ.  
γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα οριςκεί από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και κα ανακοινωκεί ςτουσ 
ςυμμετζχοντεσ και ακολουκεί ςχετικι ανακοίνωςθ τιμϊν, θ οποία καταχωρείται ςε ςχετικό πρακτικό, μαηί 
με τουσ λόγουσ απόρριψθσ όςων προςφορϊν κρίνονται απορριπτζεσ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν 
αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια α' και β' οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν 
αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται. 
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Θ κατά τα ανωτζρω αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν 
προςφορϊν και των οικονομικϊν προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν 
κρίςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.  
δ) Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ τθσ Δ/νςθσ Δαςϊν Καςτοριάσ, θ 
οποία κοινoποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί 
ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016. 
 

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι73 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 προςφορζσ74.  

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο75 - Γηθαηνινγεηηθά 
θαηαθύξσζεο 

 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα, ςτον 
οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ  ΔΕΚΑ 
(10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ, τα 
δικαιολογθτικά, που κακορίηονται ςτο άρκρο 2.2.9.2 τθσ παροφςασ. Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςε 
ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 
 

Αν μετά τθν αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι δεν ζχουν 
προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό 
ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ 
ζγγραφθσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω 
προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ.  

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου απορρίπτεται, 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 ζωσ 2.2.8 
(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.,  
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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 κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν 
καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του76.  

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 τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ 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 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, με 
κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο, επί αποδείξει.  Κατά τθσ 
ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016. 
 
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται με 
τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2..77 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ  κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα (ςφμφωνα με το άρκρο 107 του 
Ν.4497/17).  

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 Δλζηάζεηο  

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε 
(5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικ ό 
φορζα. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ 
του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ διακιρυξθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται 
και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν.  

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται, ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ78. H ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει 
αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, ςφ μφωνα 
με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ θ οποία μπορεί να γίνει και με θλεκτρονικά μζςα. Στθν περίπτωςθ τθσ 
ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ ι τθσ πρόςκλθςθσ θ ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν 
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 Βλ. άρκρο 104 παρ. 2 και 3 
77 Άρκρο 105 παρ. 3 του Ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από τισ παρ. 26 και 27 του άρκρου 107 του Ν.4497/2017 
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Ρρβλ άρκρο 100 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
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τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω 
προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ κατ αβολι 
παραβόλου, υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό 
όργανο. 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

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.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ  

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.  

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 ι το υπόδειγμα του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Γ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το 
υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο Ραράρτθμα Γ 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, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 79 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

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  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

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

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

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 Α του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του 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 Τπεξγνιαβία 

Δεν προβλζπεται υπεργολαβία.  
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 Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.  
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4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

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 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου 80 81 

Επιςθμαίνεται, ςφμφωνα με τθν περ. γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 132 του Ν 4412/2016, θ δυνατότθτα τθσ 
ανακζτουςασ Αρχισ να τροποποιιςει τθν αρχικι ςφμβαςθ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ, όταν 
παραςτεί θ ανάγκθ λόγω μθ προγραμματιςμζνων - ζκτακτων εργαςιϊν πυροπροςταςίασ  και με τθν 
προχπόκεςθ ότι δεν μεταβάλλεται θ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο82  

4.6.1. 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. 
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 Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016 
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 Δυνατότθτα τθσ Α.Α. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον 
πρόκειται για ςαφείσ, ακριβείσ και ρθτζσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ, ςτισ οποίεσ μπορεί να περιλαμβάνονται και ριτρεσ 
ανακεϊρθςθσ τιμϊν ι προαιρζςεισ, επιτρζπεται θ τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ νζα διαδικαςία ςφναψθσ, ανεξαρτιτωσ 
τθσ χρθματικισ αξίασ τθσ τροποποίθςθσ. Οι ριτρεσ αυτζσ αναφζρουν το αντικείμενο και τθ φφςθ των ενδεχόμενων 
τροποποιιςεων ι προαιρζςεων, κακϊσ και τουσ όρουσ υπό τουσ οποίουσ μποροφν να ενεργοποιθκοφν. Οι προβλεπόμενεσ 
τροποποιιςεισ ι προαιρζςεισ δε κα πρζπει να μεταβάλουν τθ ςυνολικι φφςθ τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ 
Ν. 4412/2016). 

82
 βλ.  Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

Το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι παραλαβι των εργαςιϊν από τθν αρμόδια επιτροπι. 

 Δεν προβλζπονται τμθματικζσ παραδόςεισ. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ: 
*αναφζρονται από τθν Α.Α. κατά περίπτωςθ οι νόμιμεσ κρατιςεισ+.  

α) Κράτθςθ 0,06% 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 επιβάλλεται (άρκρο 4 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 ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/201683. 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Τπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν 
Προςφυγϊν επιβάλλεται (άρκρο 350 παρ.3 του Ν.4412/2016, ΚΤΑ 1191/14.03.2017 - ΦΕΚ 969/22.03.2017 
τεφχοσ Β').)  

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 4% επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ84  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον κάποιο μθχάνθμα, μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, δεν διατεκεί κακόλου ι διατεκεί 
αλλά δεν πλθροί τισ απαιτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ο ανάδοχοσ δεν φροντίςει για τθ 
ςυμμόρφωςθ του μθχανιματοσ ι αντικατάςταςι του, μετά από ζλεγχο τθσ επιτροπισ και τθ ρθτι - 
ζγγραφθ εντολι που του δοκεί ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016.    

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

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

84
 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016 
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Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του 
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

5.2.2.  Αν ο Ανάδοχοσ  ανταποκρικεί ςτισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ςτισ εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ, 
μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, 
ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται πρόςτιμο85 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ  των 
αντίςτοιχων ωρϊν λειτουργίασ του ςυγκεκριμζνου μθχανιματοσ  που παραδόκθκε εκπρόκεςμα.  

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται ωσ το γινόμενο των: 1) του ποςοςτοφ ( αρικμόσ μθχανθμάτων 
εφαρμογισ τθσ ριτρασ επί του ςυνόλου των μθχανθμάτων που παρζχουν τθν ίδια υπθρεςία) με 2) το 
ςφνολο των υλοποιθκειςϊν ωρϊν λειτουργίασ κατά το πζρασ τθσ ςφμβαςθσ, από όλα τα μθχανιματα ( 
ομοειδοφσ εργαςίασ) και 3) τθσ τιμισ μονάδοσ / ϊρα του μθχανιματοσ κατά τθν προςφορά.   

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ βατότθτασ- 
πυροπροςταςίασ, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 
οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα ςτάδια των 
διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ φόρτωςθσ - 
παράδοςθσ. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε 
περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, 
εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ86   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), 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 προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ β' και δ' 
τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1 Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να  εκτελεί τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ βατότθτασ του δαςικοφ δικτφου 
τμθματικά και όποτε προκφπτει ανάγκθ ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. Ωσ χρόνοσ εκτζλεςθσ 
τθσ εργαςίασ ορίηοντα οι δυο μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ δεν είναι δυνατόν να προβλεφκοφν επακριβϊσ εκ των προτζρων και θ 
Δ/νςθ Δαςϊν Καςτοριάσ διατθρεί το δικαίωμα να μθν εξαντλιςει όλο το ποςό του προχπολογιςμοφ αν 
δεν προκφψουν πραγματικζσ εργαςίεσ.   

 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να εκτελεςτοφν- παραδοκοφν οι εργαςίεσ 
ςυντιρθςθσ βατότθτασ – πυροπροςταςίασ , ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

 

6.2 Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των εργαςιϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/1687  ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Ραράρτθμα Ε τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά τθν 
διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί 
μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με μακροςκοπικό ζλεγχο. 

Το κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα (μακροςκοπικό – 
οριςτικό- παραλαβισ τθσ εργαςίασ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των εργαςιϊν) ςφμφωνα με τθν παρ.3 
του άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Εργαςίεσ που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζεσ με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ 
τουσ ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται 
για επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι 
αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Τα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε 
περίπτωςθ τον ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 
εξζταςθ κατϋ ζφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατϋ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 
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 Άρκρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “ Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ 
ςυγκροτείται τριμελισ ι πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου 
οργάνου. Το όργανο αυτό ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ, εφόςον προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, παρακολουκεί 
και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου 
και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. Με απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με τισ 
παραπάνω αρμοδιότθτεσ”  
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Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατϋ ζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των εργαςιϊν  και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
μζςα ςτουσ κατωτζρω κακοριηόμενουσ χρόνουσ:  

Θ ζναρξθ και το πζρασ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ βατότθτασ κα γίνεται με γραπτι ι προφορικι εντολι 
από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει ότι οι χειριςτζσ των 
μθχανθμάτων, τα μθχανιματα, και ο ςυντονιςτισ, κα βρίςκονται το αργότερο ςε 2 ϊρεσ ςτθν κζςθ 
εργαςίασ, μετά από ςχετικι εντολι.  

Κατά το διάςτθμα εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα τθρείται θμερολόγιο κακθμερινά με ευκφνθ του αναδόχου 
περιζρχεται ςτο Τμιμα Εκτζλεςθσ Δαςοτεχνικϊν Ζργων τθσ Δ/νςθσ Δαςϊν Καςτοριάσ τθσ ςφμβαςθσ 
υπθρεςιϊν αργότερο ζωσ τθν μεκεπόμενθ από τθν θμζρα ςτθν οποία αναφζρεται.  Στο θμερολόγιο 
καταγράφονται απαραίτθτα τα ςτοιχεία που αφοροφν τισ καιρικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν, τα 
χρθςιμοποιοφμενα μθχανιματα κακϊσ και τισ ϊρεσ ζναρξθσ και λιξθσ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ 
βατότθτασ. 

Το θμερολόγιο και οι ϊρεσ απαςχόλθςθσ των μθχανθμάτων αποτελοφν απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν 
πιςτοποίθςθ των ςχετικϊν δαπανϊν .  

Το θμερολόγιο υπογράφεται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ και ςυμφωνά με αυτό, ςυντάςςεται το ςχετικό 
πρωτόκολλο παραλαβισ εργαςιϊν.  

 

Αν θ παραλαβι των εργαςιϊν  και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων, ςφμφωνα δε με τθν απόφαςθ αυτι θ 
αποκικθ του φορζα εκδίδει δελτίο ειςαγωγισ του υλικοφ και εγγραφισ του ςτα βιβλία τθσ, προκειμζνου 
να πραγματοποιθκεί θ πλθρωμι του αναδόχου. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων.88 

6.3 Δηδηθνί όξνη λαύισζεο – αζθάιηζεο - αλαθνίλσζεο θόξησζεο θαη 
πνηνηηθνύ ειέγρνπ ζην εμσηεξηθό 

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ. 

6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1. Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 
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6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

6.4.3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ. 

6.6 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο89  

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ. 

6.7 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο90  

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ. 

 

 

 

 

 
Η Αν. ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ 

Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ ΚΑΣΟΡΙΑ 
 

 
 
 

ΑΡΓΤΡΟΤΛΑ ΖΗΟΠΟΤΛΟΤ 
Δαςολόγοσ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο (πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

 

ΡΔΣΛΗΘΖ  ΔΘΘΔΠΖ 

Θ παροφςα μελζτθ ςυντάςςεται προκειμζνου θ Δ/νςθ Δαςϊν Ν. Καςτοριάσ να προβεί ςτθν 
μίςκωςθ μθχανιματοσ ζργου και ςυγκεκριμζνα διαμορφωτι γαιϊν (Γκρζϊντερ) για τθ ςυντιρθςθ τθσ 
βατότθτασ του δαςικοφ οδικοφ δικτφου, περιοχισ αρμοδιότθτάσ τθσ, για τθν αντιπυρικι περίοδο 2020. 
Αφορά εργαςίεσ ιςοπζδωςθσ και μόρφωςθσ τθσ επιφάνειασ του καταςτρϊματοσ των δαςοδρόμων, 
κακαριςμό και μόρφωςθσ τάφρου τριγωνικισ διατομισ ι τάφρου ερείςματοσ και κάκε είδουσ εργαςία 
απαιτοφμενθ για τθν καλφτερθ βατότθτα. Οι εργαςίεσ κα πραγματοποιθκοφν ςε δαςικοφσ δρόμουσ 
περιοχισ των Δθμοςίων Δαςικϊν Συμπλεγμάτων αρμοδιότθτασ Δ/νςθσ Δαςϊν Καςτοριάσ για το ζτοσ 2020, 
ςυνολικοφ μικουσ 92+400 χλμ.Αϋ Βϋ&  Γϋ κατθγορίασ. 

Οι περιοχζσ μελζτθσ με το υπ’ αρικ. 123752/29-7-2019 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Ρεριβάλλοντοσ & Χωρικοφ 
Σχεδιαςμοφ τθσ Ρ.Ε. Καςτοριάσ απαλλάςςονται τθσ διαδικαςίασ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ 

Σκοπόσ τθσ παροφςασ μελζτθσ αποτελεί θ ςυντιρθςθ του οδικοφ δαςικοφ δικτφου ϊςτε να 
εξαςφαλιςκεί θ βατότθτα των δρόμων και να επιτευχκεί θ προςταςία και θ ορκολογικότερθ οργάνωςθ 
τθσ δαςοπονίασ ςτα εν λόγω ςυμπλζγματα. 

     Στουσ δαςικοφσ δρόμουσ θ κίνθςθ των διαφόρων οχθμάτων κακίςταται δφςκολθ ι και αδφνατθ 
ακόμθ, εφ’ όςον το κατάςτρωμα του δρόμου κατόπιν βροχοπτϊςεων και χιονοπτϊςεων παραςφρεται ι 
καλφπτεται από καταπτϊςεισ. 

      Ζτςι, θ βελτίωςθ τθσ βατότθτάσ τουσ κρίνεται εντελϊσ απαραίτθτθ για να εξυπθρετθκοφν: 

1. Θ αποτελεςματικι προςταςία του δάςουσ από πυρκαγιζσ, με τθν κατά το δυνατό ταχφτερθ 
προςζγγιςθ του προςωπικοφ και των μθχανθμάτων των δαςικϊν κζςεων, όπου απαιτείται, για τθν 
κατάςβεςθ αυτϊν. 

2. Θ μεταφορά των δαςικϊν προϊόντων που κα παραχκοφν κατά τθν εκμετάλλευςθ του δάςουσ. 
3. Θ εκτζλεςθ των δαςοτεχνικϊν ζργων τθσ περιοχισ. 
4. Ο τουριςμόσ, θ ορεινι και γενικά θ περιφερειακι ανάπτυξθ του Νομοφ. 

 

Θα υπάρχει άμεςθ ανταπόκριςθ από τον ανάδοχο ςε οποιαδιποτε υπόδειξθ του Τμιματοσ 
Δαςοτεχνικϊν Ζργων τθσ Δ/νςθσ  Δαςϊν Ν. Καςτοριάσ.  

Θα τθρείται  κακθμερινό θμερολόγιο με αναφορά ςτθν κάκε είδουσ εργαςίασ θ οποία εκτελείται 
και ςτθν κζςθ εκτζλεςισ τθσ, όπωσ αυτζσ αναφζρονται αναλυτικά ςτο τιμολόγιο τθσ παροφςασ μελζτθσ. 

Οι απαιτοφμενεσ εργαςίεσ δεν είναι δυνατόν να προβλεφκοφν επακριβϊσ εκ των προτζρων και θ 
Δ/νςθ  Δαςϊν Ν. Καςτοριάσ διατθρεί το δικαίωμα να μθν εξαντλιςει όλο το ποςό του προχπολογιςμοφ, 
αν δεν προκφψουν πραγματικζσ εργαςίεσ.   

Σε περίπτωςθ μθ απαςχόλθςθσ, ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμία αποηθμίωςθ. 

Ρροχπόκεςθ απαςχόλθςθσ των μθχανθμάτων αποτελεί θ φπαρξθ άδειασ κυκλοφορίασ και θ 
νόμιμθ κυκλοφορία τουσ. Υπεφκυνοι για τθν  νόμιμθ κυκλοφορία είναι μόνο οι κάτοχοι των μθχανθμάτων 
ζργου. Σε περίπτωςθ ηθμιϊν ι οποιουδιποτε ατυχιματοσ,  ο ιδιοκτιτθσ  του μιςκωμζνου μθχανιματοσ 
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κεωρείται αποκλειςτικά υπεφκυνοσ και δεν δικαιοφται καμία αποηθμίωςθ. Επίςθσ ςε περίπτωςθ ηθμιάσ ι 
ατυχιματοσ προσ τρίτουσ, ο ιδιοκτιτθσ του μθχανιματοσ φζρει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ. 

Στθν προςφερόμενθ τιμι  κα ςυμπεριλαμβάνεται θ δαπάνθ τθσ μίςκωςθσ του μθχανιματοσ ζργου 
κακϊσ και θ δαπάνθ του χειριςτι. 

Στουσ παρακάτω πίνακεσ (1) ζωσ (6) εμφανίηεται το δίκτυο  δαςικϊν  δρόμων  που κα 
ςυντθρθκοφν με τθν παροφςα μελζτθ για τισ περιοχζσ των Δθμοςίου Δαςικϊν Συμπλεγμάτων 
αρμοδιότθτασ Δ/νςθσ Δαςϊν Καςτοριάσ.  

ΠΙΝΑΚΑ 1 

ΣΥΝΟΛΟ 53.000 5.500 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 2  

ΣΥΝΟΛΟ 25.500 3.000 

 

ΠΙΝΑΚΑ 3 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΘΡΝ ΓΑΠΗΘΥΛ ΓΟΝΚΥΛ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΠΚΞΙΔΓΚΑΡΝΠ  

ΛΝΡΗΝ ΓΟΑΚΚΝ 

Α/Α 
Ν ν ο μ α ζ ί α   

δαζικών οδών 
κ

α
η
η

γ
ο

ρ
ία

   

Ηζοπέδωζη - 
μόρθωζη 

καηαζηρώμαηος 
(ζε ημ) 

Κήκος ηάθροσ 

(ζε m) 

1 
Ιηβάδηα Θνηχιεο - 

Κπνχηθνβν 
Γ΄ 32.500 3.000 

2 Ξχξγνο – Άζπξε Ξέηξα Γ΄ 20.500 2.500 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΘΡΝ ΓΑΠΗΘΥΛ ΓΟΝΚΥΛ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΠΚΞΙΔΓΚΑΡΝΠ  

ΒΝΟΔΗΝ ΓΟΑΚΚΝ 

Α/Α 
Ν ν ο μ α ζ ί α   

δαζικών οδών 

κ
α

η
η

γ
ο

ρ
ία

   

Ηζοπέδωζη - 
μόρθωζη 

καηαζηρώμαηος 
(ζε ημ) 

Κήκος ηάθροσ 

(ζε m) 

1 Κεζφβξαρνο – Ρξία Απγά Γ΄ 15.000 1.500 

2 Ραμηαξρία - Ληθνιέξη Γ΄ 10.500 1.500 
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ΣΥΝΟΛΟ 90.000 11.500 

 

ΠΙΝΑΚΑ 4 

ΣΥΝΟΛΟ 65.250 7.800 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΘΡΝ ΓΑΠΗΘΥΛ ΓΟΝΚΥΛ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΠΚΞΙΔΓΚΑΡΝΠ  

ΘΝΡΙΖΠ- ΓΙΘΝΛΔΟΗΝ 

Α/Α 
Ν ν ο μ α ζ ί α   

δαζικών οδών 

κ
α

η
η

γ
ο

ρ
ία

   

Ηζοπέδωζη - 
μόρθωζη 

καηαζηρώμαηος 
(ζε ημ) 

Κήκος ηάθροσ 

(ζε m) 

1 Ξξ. Ζιίαο - Ιηηζηηέξη Γ΄ 15.000 1.500 

2 

Βιαρνχιη – Ξχξγνο – 
Ιηβάδηα Θνηχιεο - 

Κπξνβιήηεε 

Α΄ 12.500 2.500 

3 Ππαλνχξα - Γιπθνλέξη Γ΄ 62.500 7.500 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΘΡΝ ΓΑΠΗΘΥΛ ΓΟΝΚΥΛ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΠΚΞΙΔΓΚΑΡΝΠ  

ΘΝΟΔΠΡΔΗΥΛ 

Α/Α 
Ν ν ο μ α ζ ί α   

δαζικών οδών 

κ
α

η
η

γ
ο

ρ
ία

   

Ηζοπέδωζη - 
μόρθωζη 

καηαζηρώμαηος 
(ζε ημ) 

Κήκος ηάθροσ 

(ζε m) 

1 
Απρέλαο Βπζηληάο – Θαδάλη – 

Πηαπξφο Απνζθέπνπ 
Β΄ 36.250 2.800 

2 
Διηγκνί Αγίνπ Αλησλίνπ – 

Σάλη Κπηξίθη 
Γ΄ 20.000 3.500 

3 Αλζφξεκα - Δμνρή Γ΄ 9.000 1.500 
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ΠΙΝΑΚΑ 5 

ΣΥΝΟΛΟ 30.000 3.500 

 

ΠΙΝΑΚΑ 6 

ΣΥΝΟΛΟ 2.500 500 

 

Τα απαραίτθτα τεχνικά χαρακτθριςτικά των παραπάνω μθχανθμάτων, περιλαμβάνονται ςτισ 
εγκεκριμζνεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Ο βοθκθτικόσ εξοπλιςμόσ, οι όροι και οι προχποκζςεισ λειτουργίασ 
τουσ, αναφζρονται παρακάτω κακϊσ και ςτο Τιμολόγιο τθσ Υπθρεςίασ και ςτθν Συγγραφι Υποχρεϊςεων. 

 

ΒΝΖΘΖΡΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ ΓΗΑΚΝΟΦΥΡΖ ΓΑΗΥΛ  

1. Συρματόςχοινα ρυμοφλκθςθσ. 
2. Ρεριςτρεφόμενο φάρο. 
3. Καλι κατάςταςθ ελαςτικϊν. 
4. Ρροβολείσ εργαςίασ (εμπρόσ  - πίςω). 
5. Γιλζκο  αςφαλείασ φωςφοροφχο. 
 

 

Τα μθχανιματα ζργου κα χρθςιμοποιθκοφν κατά περίπτωςθ, όπωσ φαίνονται και ςτουσ ανωτζρω 
πίνακεσ και ανάλογα με τισ ανάγκεσ (προγραμματιςμζνεσ ι ζκτακτεσ) που κα προκφψουν.       

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΘΡΝ ΓΑΠΗΘΥΛ ΓΟΝΚΥΛ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΠΚΞΙΔΓΚΑΡΝΠ  

ΒΗΡΠΗΝ 

Α/Α 
Ν ν ο μ α ζ ί α   

δαζικών οδών 

κ
α

η
η

γ
ο

ρ
ία

   

Ηζοπέδωζη - 
μόρθωζη 

καηαζηρώμαηος 
(ζε ημ) 

Κήκος ηάθροσ 

(ζε m) 

1 
Ξεγέο Βαζηιεηάδαο - 

Βαζηιεηάδα 
Γ΄ 7.500 500 

2 
Ρνηρηφ – Άζπξε Ξέηξα - 

Ξνιπθέξαζζνο 
Γ΄ 22.500 3.000 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΗΘΡΝ ΓΑΠΗΘΥΛ ΓΟΝΚΥΛ ΞΔΟΗΝΣΖΠ ΠΚΞΙΔΓΚΑΡΝΠ  

ΒΓ ΑΠΘΗΝ 

Α/Α 
Ν ν ο μ α ζ ί α   

δαζικών οδών 

κ
α

η
η

γ
ο

ρ
ία

   

Ηζοπέδωζη - 
μόρθωζη 

καηαζηρώμαηος 
(ζε ημ) 

Κήκος ηάθροσ 

(ζε m) 

1 Ληανχιη – Γ.Ρ. 6 α΄ Γ΄ 2.500 500 
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Ππωσ προκφπτει από τον ςχετικό πίνακα προχπολογιςμοφ, ο προχπολογιςμόσ μελζτθσ ανζρχεται 
ςτο ποςό των 30.600,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24%. 

Θ  εκτζλεςθ  των  εργαςιϊν  κα  γίνει  από  τθ  Δ/νςθ  Δαςϊν Καςτοριάσ και κα  βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του 
Ειδικοφ Φορζα Δαςϊν – Ρράςινο Ταμείο ςφμφωνα με τισ: 

α) ΥΡΕΝ/ΔΡΔΡ/32924/1004/2-4-2020 ζγγραφο ΥΡΕΝ (ΑΔΑ: 6ΟΕ4653Ρ8-ΛΘ5 απόφαςθ του 
Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ «Ζγκριςθ δζςμευςθσ και διάκεςθσ πίςτωςθσ  των Δαςικϊν 
Υπθρεςιϊν των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων για τθν υλοποίθςθ ζργων και εργαςιϊν «αντιπυρικισ 
προςταςίασ και οδοποιίασ» που περιλαμβάνονται ςτα εγκεκριμζνα «Ρρογράμματα δαςικϊν 
δραςτθριοτιτων για χρθματοδότθςθ από τον Ειδικό Φορζα Δαςϊν του ΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ζτουσ 
2020» από πιςτϊςεισ του Ειδικοφ Φορζα Δαςϊν του Ρράςινου Ταμείου ζτουσ 2020». 

β) Τθν αρ. πρωτ. 71333/23-6-2020 (ΑΔΑ: 9Θ3ΓΟ1Γ-ΙΕ4) απ. Σ.Α.Δ.Θ.-Δ.Μ. «Κατανομι πιςτϊςεων και 

κακοριςμόσ τρόπου εκτζλεςθσ για τθν υλοποίθςθ ζργων και εργαςιϊν «αντιπυρικισ προςταςίασ και 

οδοποιίασ» που περιλαμβάνονται ςτα εγκεκριμζνα «Ρρογράμματα δαςικϊν δραςτθριοτιτων για 

χρθματοδότθςθ από τον Ειδικό Φορζα Δαςϊν του ΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ζτουσ 2020» από πιςτϊςεισ του 

Ειδικοφ Φορζα Δαςϊν του Ρράςινου Ταμείου, για τθ  Δ/νςθ Δαςϊν Καςτοριάσ.  

Θ διαδικαςία κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 όπωσ ιςχφει ςιμερα, κακϊσ και 
των ιςχυουςϊν διατάξεων και νομοκεςίασ.  

 

ΡΔΣΛΗΘΔΠ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΚΖΣΑΛΖΚΑΡΥΛ ΔΟΓΝ 

 

 

 

 

Ο Διαμορφωτισ Γαιϊν - Ιςοπεδωτισ (Γκρζϊντερ)  επί ποινι αποκλειςμοφ πρζπει να ζχει τα 
χαρακτθριςτικά που περιγράφονται παρακάτω. 

ΣΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΙΟΠΕΔΩΣΗ ΓΑΙΩΝ 

 Το μθχάνθμα να είναι χαρακτθριςμζνο ωσ Διαμορφωτισ ι Ιςοπεδωτισ Γαιϊν  ςτθν άδεια 
Μθχανιματοσ Ζργου. 

 Εξοφλθμζνα τζλθ χριςθσ περιόδου 2019.  
Η  ιπποδφναμθ του κινθτιρα του μθχανιματοσ να είναι 135 ίππουσ (ΗΡ) και άνω.  

 
Τα παραπάνω χαρακτθριςτικά πρζπει να αποτυπϊνονται ςτθν άδεια του μθχανιματοσ. Εάν 

κάποιο από τα παραπάνω δεν αναγράφεται ρθτά ς’ αυτι κα πρζπει να υποβλθκεί επί ποινι αποκλειςμοφ 
μαηί με τθν άδεια μθχανιματοσ ζργου τεχνικι ζκκεςθ-περιγραφι από Μθχανολόγο ι Θλεκτρολόγο 
Μθχανικό ςτθν οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που δεν αναφζρονται ςτθν άδεια. Για 
τθν εξόφλθςθ των τελϊν χριςθσ περιόδου 2018 κα πρζπει να υποβλθκεί το αντίςτοιχο παραςτατικό 
πλθρωμισ. 

 

 

 

 

 

ΓΗΑΚΝΟΦΥΡΖ ΓΑΗΥΛ (ΓΘΟΔΦΛΡΔΟ)                                                                          
(Από 135 ΖΟ και άνω) 
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ΣΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΣΗ 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Αντικείμενο του παρόντοσ τιμολογίου είναι ο κακοριςμόσ τιμϊν μονάδοσ των εργαςιϊν, που 
είναι απαραίτθτεσ για τθν ζντεχνθ ολοκλιρωςθ τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ προδιαγράφεται ςτα λοιπά τεφχθ 
δθμοπράτθςθσ που ορίηονται ςτθν Ρροκιρυξθ. 

◦ Οι τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Τιμολογίου αναφζρονται ςε μονάδεσ πλιρωσ περαιωμζνων 
υπθρεςιϊν  όπωσ περιγράφονται αναλυτικά παρακάτω. 
Δεν περιλαμβάνονται γενικά ζξοδα, οφτε αποηθμίωςθ επιφυλακισ. 

Καμιά αξίωςθ ι αμφιςβιτθςθ δεν μπορεί να κεμελιωκεί, που να ζχει ςχζςθ με το είδοσ και τθν 
απόδοςθ των μθχανθμάτων, τθν ειδικότθτα και τον αρικμό του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, εκτόσ 
αν άλλωσ ορίηεται ςτα άρκρα του παρόντοσ. 

Σφμφωνα με τα παραπάνω, ςτισ τιμζσ μονάδοσ του παρόντοσ Τιμολογίου, ενδεικτικά και όχι 
περιοριςτικά περιλαμβάνονται, όπωσ κα ιςχφςουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, τα κάτωκι : 

 

▪ Οι δαπάνεσ μιςκϊν, θμερομιςκίων, υπερωριϊν, υπερεργαςιϊν, αςφαλίςεων (ςτον Ε.Φ.Κ.Α., ςε 
αςφαλιςτικζσ εταιρείεσ, ι ςε άλλουσ θμεδαποφσ ι/και αλλοδαποφσ αςφαλιςτικοφσ οργανιςμοφσ 
κ.λπ.), δϊρων εορτϊν, επιδόματοσ αδείασ οικογενειακοφ, κζςεωσ, ανκυγιεινοφ, εξαιρεςίμων, 
νυκτερινϊν κ.λπ. του κάκε είδουσ προςωπικοφ (επιςτθμονικοφ διευκφνοντοσ τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ, τεχνικοφ ειδικευμζνου ι όχι, προςωπικοφ των γραφείων, των εργοταξίων, των 
μθχανθμάτων, των ςυνεργείων κλπ.) θμεδαποφ ι αλλοδαποφ που εργάηεται ςτον τόπο του ζργου 
ι αλλοφ (εντόσ και εκτόσ τθσ Ελλάδοσ) για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 
Οι δαπάνεσ για τθν αςφάλιςθ όλου του απαςχολοφμενου ςτο ζργο προςωπικοφ ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ περί Ε.Φ.Κ.Α, ανεξάρτθτα αν θ εν λόγω υπθρεςία εκτείνεται εντόσ ι εκτόσ τθσ 
αςφαλιςτικισ περιοχισ Ε.Φ.Κ.Α και τισ δαπάνεσ αςφάλιςθσ ςτον Ε.Φ.Κ.Α ι το Τ.Σ.Α κλπ όλου του 
εργατοτεχνικοφ και λοιποφ προςωπικοφ που απαςχολείται ςτα εργοτάξια και τουσ λοιποφσ 
χϊρουσ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ανεξάρτθτα αν δεν υπάγεται όλθ θ παρεχόμενθ 
υπθρεςία ςτισ περί Ε.Φ.Κ.Α διατάξεισ. 

▪ Οι δαπάνεσ για κάκε είδουσ αςφαλίςεισ εργαηόμενου προςωπικοφ, μεταφορϊν, μεταφορικϊν 
μζςων, μθχανθμάτων, εγκαταςτάςεων κλπ. για τθν περίπτωςθ πρόκλθςθσ ατυχιματοσ κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι άλλεσ αςφαλίςεισ, που αναφζρονται ιδιαίτερα ςτουσ 
όρουσ δθμοπράτθςθσ του ζργου. 

▪ Οι δαπάνεσ αντιμετϊπιςθσ των δυςκολιϊν λόγω τθσ ταυτόχρονθσ κυκλοφορίασ τθσ οδοφ, λιψθσ 
πρόςκετων προςτατευτικϊν μζτρων, οι δαπάνεσ για τα μζτρα προςταςίασ όλων των όμορων 
καταςκευϊν προσ τουσ χϊρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και πρόλθψθσ ατυχθμάτων εργαηομζνων 
ι τρίτων, πρόλθψθσ πρόκλθςθσ βλαβϊν ςε κινθτά ι ακίνθτα πράγματα τρίτων, ςε ρζματα-
ποτάμια κλπ.  

▪ Οι δαπάνεσ διάκεςθσ, προςκόμιςθσ και λειτουργίασ κάκε είδουσ μθχανιματοσ ι άλλου 
εξοπλιςμοφ που απαιτοφνται για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςτισ οποίεσ περιλαμβάνονται 
τα μιςκϊματα, θ μεταφορά, θ ςυναρμολόγθςθ, θ αποκικευςθ, θ φφλαξθ και θ αςφάλιςι τουσ, θ 
επιβάρυνςθ λόγω απόςβεςθσ, θ επιςκευι, θ ςυντιρθςθ, θ άμεςθ αποκατάςταςθ (όπου 
επιβάλλεται θ χριςθ τουσ για τθ διατιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ), οι θμεραργίεσ για 
οποιαδιποτε αιτία, θ κάκε είδουσ ςταλία τουσ ανεξαρτιτωσ αιτίασ, θ απομάκρυνςι τουσ μαηί με 
τθν τυχόν απαιτοφμενθ διάλυςθ μετά το τζλοσ των εργαςιϊν, οι άγονεσ μετακινιςεισ, τα 
απαιτοφμενα καφςιμα, λιπαντικά, ανταλλακτικά κλπ. 
 Τα παραπάνω ιςχφουν τόςο για τα μθχανιματα, που κα χρθςιμοποιοφνται για τθν εκτζλεςθ 
των εργαςιϊν, όςο και για τυχόν άλλα, που κα βρίςκονται ςτον τόπο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
ζτοιμα για λειτουργία (ζςτω και αν δε χρθςιμοποιοφνται) για τθν αντικατάςταςθ άλλων 
μθχανθμάτων ςε περίπτωςθ βλάβθσ ι για οποιαδιποτε άλλθ αιτία. 

▪ Οι δαπάνεσ από επιβεβλθμζνεσ κακυςτεριςεισ, μειωμζνεσ αποδόςεισ και μετακινιςεισ 
μθχανθμάτων και προςωπικοφ, που είναι πικανόν να προκφψουν από τυχόν εμπόδια ςτο χϊρο 
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του , από πικανζσ παρεμβάςεισ, που κα προβάλλουν οι αρμόδιοι για αυτά τα εμπόδια φορείσ, 
από τθν ανάγκθ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά φάςεισ λόγω των παραπάνω εμποδίων.  

▪ Οι δαπάνεσ πρόλθψθσ και αποκατάςταςθσ κάκε είδουσ ηθμιάσ και αποηθμίωςθσ κάκε είδουσ 
βλάβθσ ι μθ ςυνικουσ φκοράσ που κα προκλθκοφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 
(περιλαμβανομζνθσ τθσ μεταφοράσ υλικϊν) και κα οφείλονται ςε αμζλεια, απρονοθςία, μθ 
τιρθςθ των ςυμβατικϊν όρων, των υποδείξεων τθσ Υπθρεςίασ, των νομικϊν διατάξεων και 
γενικότερα ςε υπαιτιότθτα του Αναδόχου. 

▪ Οι κάκε είδουσ δαπάνεσ για τθν αποκικευςθ, φφλαξθ, ςυντιρθςθ, επιςκευι και λειτουργία των 
μθχανθμάτων, ςφμφωνα με τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ περιλαμβανομζνων όλων των 
απαιτοφμενων προσ τοφτο υλικϊν -αναλϊςιμων και μθ - καυςίμων, λιπαντικϊν, των 
προβλεπόμενων ςτοιχείων εξοπλιςμοφ, ανταλλακτικϊν κλπ. 

▪ Οι δαπάνεσ που απαιτοφνται για τθν προμικεια και τθ χριςθ των τθλεπικοινωνιακϊν μζςων από 
τον ανάδοχο όπωσ προβλζπεται από τουσ όρουσ δθμοπράτθςθσ, τα οποία κα πρζπει να 
χρθςιμοποιοφν υποχρεωτικά τα μζλθ του αναδόχου και τθσ Υπθρεςίασ που κα απαςχολοφνται 
από τον Ανάδοχο για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τθν Υπθρεςία αντίςτοιχα. 
 

◦ Στισ τιμζσ μονάδασ του παρόντοσ Τιμολογίου δεν περιλαμβάνονται το κονδφλιο για ΦΡΑ (24%). 
 

◦ Ο Φόροσ Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α) των λογαριαςμϊν του αναδόχου επιβαρφνει τον Κφριο του 
Ζργου. 

 

ΣΙΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 

 

ΑΡΘΡΟ (ΝΕΟ):  ΜΙΘΩΗ  ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΓΑΙΩΝ (ΓΚΡΕΪΝΣΕΡ)     

Τποχρεωτικά Παρελκόμενα Μθχανιματοσ 

 

Αυτά που αναφζρονται ςτθν τεχνικι περιγραφι. 

Στθν   τιμι   μονάδοσ   του   παρόντοσ      άρκρου   περιλαμβάνεται θ  πλιρθσ αποηθμίωςθ για τα 
παρακάτω: 

Τθν  εργαςία (απαςχόλθςθ  του  μθχανιματοσ και του  χειριςτοφ  του)  για   εκτζλεςθ  
πυροπροςταςίασ, ςτα δθμόςια δαςικά οδικά τμιματα ανά Δαςικό Σφμπλεγμα (Ρίνακεσ 1 - 6), ςφμφωνα με 
τθ ςυγγραφι υποχρεϊςεων και τθν τεχνικι περιγραφι και κα ςυγκεκριμενοποιοφνται κατά περίπτωςθ 
από τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία, ανάλογα με τισ υφιςτάμενεσ ανάγκεσ, οποιαδιποτε ϊρα και μζρα, 
αργίεσ, εξαιρζςιμεσ κ.λπ., του Αναδόχου υποχρεουμζνου να μεριμνά για τθν αντικατάςταςθ του χειριςτι 
ςε τακτοφσ χρόνουσ, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ςχετικζσ διατάξεισ, ζτςι ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ 
αδιάκοπθ απαςχόλθςθ του μθχανιματοσ, εξαιρουμζνων μόνο των ολιγόλεπτων διακοπϊν, για τον 
εφοδιαςμό με καφςιμα, τθν αλλαγι ι τθν ςυμπλιρωςθ λιπαντικϊν κ.λπ.  

 Ωσ χρόνοσ απαςχόλθςθσ του μθχανιματοσ και του χειριςτι,  για εκτζλεςθ εργαςιϊν, ορίηεται 
αυτόσ που αρχίηει με τθν παρουςία των χειριςτϊν μετά από εντολι τθσ Υπθρεςίασ και περατϊνεται αυτόσ 
ο χρόνοσ με τθν αποχϊρθςθ αυτϊν μετά από τθν άρςθ τθσ εντολισ τθσ Υπθρεςίασ. 

Σε αυτό τον χρόνο απαςχόλθςθσ περιλαμβάνονται θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν πυροπροςταςίασ. 

Δεν περιλαμβάνονται γενικά ζξοδα, οφτε αποηθμίωςθ επιφυλακισ. 

Σε περίπτωςθ μθ απαςχόλθςθσ του μθχανιματοσ ζργου, δεν δικαιοφται καμία αποηθμίωςθ. 

Οι εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ για τισ ϊρεσ ζναρξθσ και λιξθσ των εργαςιϊν κα δίνονται μόνο από το Τμιμα 
Εκτζλεςθσ Δαςοτεχνικϊν Ζργων τθσ Δ/νςθσ Δαςϊν Καςτοριάσ. 
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Στθν τιμι μονάδοσ του παρόντοσ άρκρου περιλαμβάνονται και όλεσ οι δαπάνεσ κάκε είδουσ ακόμα και αν 
δεν αναφζρονται ρθτϊσ, που απαιτοφνται για τθν πλιρωσ τελειωμζνθ και ζντεχνθ εργαςία ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ του παρόντοσ άρκρου και των λοιπϊν όρων δθμοπράτθςθσ.  

(Τιμι για μια (1) ϊρα εργαςίασ διαμορφωτι γαιϊν (γκρζϊντερ), περιλαμβανομζνων όλων των δαπανϊν 
κάκε είδουσ, που απαιτοφνται για τθν πλιρωσ τελειωμζνθ εργαςία, ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
δθμοπράτθςθσ). 

 Διαμορφωτισ Γαιϊν (γκρζϊντερ) ιςχφοσ από 135 Θ και άνω: 

 

 
(Ολογράφωσ) : ΠΕΝΗΝΣΑ ΕΞΙ ΕΤΡΩ 

(Αρικμθτικά) : 58,00 € 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  ΜΕΛΕΣΗ 

Α/Α ΕΙΔΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ 

Ποςότθτα 

(ΣΕΜΑΧΙΑ) 

 

ΣΙΜΗ / ΩΡΑ 

(ΕΤΡΩ) 

 

ΤΝΟΛΙΚΕ ΩΡΕ 
ΕΡΓΑΙΑ 

Δαπάνθ 

(ΕΤΡΩ) 

1. 
ΔΙΑΜΟΦΩΤΘΣ ΓΑΙΩΝ 

(Από 140 Θ και άνω) 
1 

 

58,00 

 

425,00 24.650,00 

ΤΝΟΛΟ: 24.650,00 

 ΣΟΓΓΤΛΟΠΟΙΗΗ: 27,42 

 ΜΕΡΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: 24.677,42 

 ΦΠΑ 24 %: 5.922,58 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ: 30.600,00  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β –  Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ (πξνζαξκνζκέλν από ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή) 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ  

(ΕΙΔΙΚΗ – ΓΕΝΙΚΗ) 

Άρκρο 1ο – Αντικείμενο  

Θ παροφςα μελζτθ ςυντάςςεται προκειμζνου θ Δ/νςθ Δαςϊν Καςτοριάσ να προβεί ςτθν μίςκωςθ 
μθχανθμάτων ζργου για τθ ςυντιρθςθ βατότθτασ του δαςικοφ οδικοφ δικτφου, περιοχισ αρμοδιότθτάσ 
τθσ, για τθν αντιπυρικι περίοδο 2020. Αφορά εργαςίεσ ιςοπζδωςθσ και μόρφωςθσ τθσ επιφάνειασ του 
καταςτρϊματοσ των δαςοδρόμων, κακαριςμό και μόρφωςθσ τάφρου τριγωνικισ διατομισ ι τάφρου 
ερείςματοσ και κάκε είδουσ εργαςία απαιτοφμενθ για τθν καλφτερθ βατότθτα. Οι εργαςίεσ κα 
πραγματοποιθκοφν ςε δαςικοφσ δρόμουσ περιοχισ των Δθμόςιων Δαςικϊν Συμπλεγμάτων αρμοδιότθτασ 
Δ/νςθσ Δαςϊν Καςτοριάσ  92+400 χλμ. Αϋ,  Βϋ& Γϋ κατθγορίασ. 

Θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα γίνει ςφμφωνα με τισ εντολζσ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ και τουσ 
όρουσ που αναφζρονται ςτα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ. 

Σε περίπτωςθ μθ απαςχόλθςθσ του μθχανιματοσ ζργου δεν δικαιοφται καμία αποηθμίωςθ. Δεν 
περιλαμβάνονται γενικά ζξοδα, οφτε αποηθμίωςθ επιφυλακισ. 

 Ρροχπόκεςθ απαςχόλθςθσ των μθχανθμάτων αποτελεί θ φπαρξθ άδειασ κυκλοφορίασ και θ 
νόμιμθ κυκλοφορία τουσ.  

Υπεφκυνοι για τθν  νόμιμθ κυκλοφορία είναι μόνο οι κάτοχοι των μθχανθμάτων ζργου. Σε 
περίπτωςθ ηθμιϊν ι οποιουδιποτε ατυχιματοσ  ο ιδιοκτιτθσ  του μιςκωμζνου μθχανιματοσ κεωρείται 
αποκλειςτικά υπεφκυνοσ και δεν δικαιοφται καμία αποηθμίωςθ. Επίςθσ ςε περίπτωςθ ηθμιάσ ι 
ατυχιματοσ προσ τρίτουσ ο ιδιοκτιτθσ του μθχανιματοσ φζρει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ. 

 H ςυνολικι δαπάνθ των ανωτζρω ενεργειϊν ανζρχεται ςτο ποςόν των 30.600,00 ευρϊ 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 24% και κα βαρφνει τισ πιςτϊςεισ του Ειδικοφ Φορζα Δαςϊν – Ρράςινο 
Ταμείο ςφμφωνα με τισ: 

α) ΥΡΕΝ/ΔΡΔΡ/32924/1004/2-4-2020 ζγγραφο ΥΡΕΝ (ΑΔΑ: 6ΟΕ4653Ρ8-ΛΘ5 απόφαςθ του 
Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ «Ζγκριςθ δζςμευςθσ και διάκεςθσ πίςτωςθσ  των Δαςικϊν 
Υπθρεςιϊν των Αποκεντρωμζνων Διοικιςεων για τθν υλοποίθςθ ζργων και εργαςιϊν «αντιπυρικισ 
προςταςίασ και οδοποιίασ» που περιλαμβάνονται ςτα εγκεκριμζνα «Ρρογράμματα δαςικϊν 
δραςτθριοτιτων για χρθματοδότθςθ από τον Ειδικό Φορζα Δαςϊν του ΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ζτουσ 
2020» από πιςτϊςεισ του Ειδικοφ Φορζα Δαςϊν του Ρράςινου Ταμείου ζτουσ 2020». 

β) Τθν αρ. πρωτ. 71333/23-6-2020 (ΑΔΑ: 9Θ3ΓΟ1Γ-ΙΕ4) απ. Σ.Α.Δ.Θ.-Δ.Μ. «Κατανομι πιςτϊςεων και 

κακοριςμόσ τρόπου εκτζλεςθσ για τθν υλοποίθςθ ζργων και εργαςιϊν «αντιπυρικισ προςταςίασ και 

οδοποιίασ» που περιλαμβάνονται ςτα εγκεκριμζνα «Ρρογράμματα δαςικϊν δραςτθριοτιτων για 

χρθματοδότθςθ από τον Ειδικό Φορζα Δαςϊν του ΡΑΣΙΝΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ζτουσ 2020» από πιςτϊςεισ του 

Ειδικοφ Φορζα Δαςϊν του Ρράςινου Ταμείου, για τθ  Δ/νςθ Δαςϊν Καςτοριάσ.  

 

Άρκρο 2ο – Ιςχφουςεσ Διατάξεισ 

Θ  μίςκωςθ μθχανιματοσ με χειριςτι, κα γίνει με κριτιριο τθν χαμθλότερθ τιμι. 

 Θ διαδικαςία κα διζπεται από τισ διατάξεισ:  
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1. Του Ν.2503/97 (ΦΕΚ107Αϋ) «Διοίκθςθ, οργάνωςθ και ςτελζχωςθ τθσ Ρεριφζρειασ, ρφκμιςθ 
κεμάτων για τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ διατάξεισ». 

2. Του Ν.4368/16 (ΦΕΚ21Αϋ) «Μζτρα για τθν επιτάχυνςθ του κυβερνθτικοφ ζργου και άλλεσ 
διατάξεισ». 

3. Των άρκρων 28 και 28Α του Ν. 4325/2015 «Εκδθμοκρατιςμόσ τθσ διοίκθςθσ - Καταπολζμθςθ 
γραφειοκρατίασ και Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ. Αποκατάςταςθ αδικιϊν και άλλεσ διατάξεισ». 

4. Του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - 
Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ». 

5. Του Ν 2647/1998 «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων ςτισ Ρεριφζρειεσ και τθν Αυτοδιοίκθςθ και άλλεσ 
διατάξεισ». 

6. Του Ρ.Δ. 141/2010 «Οργανιςμόσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Θπείρου - Δυτικισ Μακεδονίασ». 
7. Του Ν.Δ. 86/69 «Ρερί Δαςικοφ Κϊδικα».  
8. Του Ν. 998/1979 «Ρερί προςταςίασ των δαςϊν και δαςικϊν εν γζνθ εκτάςεων τθσ χϊρασ» και 

ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 16. 
9. Του Ρ.Δ. 146/1988 «Πργανα που αποφαςίηουν ι γνωμοδοτοφν και ειδικζσ ρυκμίςεισ ςε κζματα 

ζργων που εκτελοφνται από τισ υπθρεςίεσ του Υπουργείου Γεωργίασ». 
10. Του Ν. 4412/2016 Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 

Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει ςιμερα, των 
Ν.4491/2017, 4497/2017, 4482/2017, και 4472/2017 τροποποιιςεισ του Ν.4412/2016. 

11. Του Ν. 3889/2010 «Χρθματοδότθςθ Ρεριβαλλοντικϊν Ραρεμβάςεων, Ρράςινο Ταμείο, Κφρωςθ 
Δαςικϊν Χαρτϊν και άλλεσ διατάξεισ».  

12. Του Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α’/15-9-2011 «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ ∆θµοςίων Συµβάςεων 
και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου ∆θµοςίων Συµβάςεων – Αντικατάςταςθ του ζκτου 
κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ – Ρροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και 
άλλεσ διατάξεισ». 

13. Τθσ Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ Ρ1/2380/18-12-2012 (ΦΕΚ 3400 Β’/20-12-2012) «φκµιςθ των 
ειδικότερων κεµάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου 
∆θµοςίων Συµβάςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδοµϊν, Μεταφορϊν 
και ∆ικτφων». 

14. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ120/A/29-5-2013)«Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και 
άλλεσ Διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε με τθν Υποπαράγραφο ΣΤ 20, του Ρρϊτου Άρκρου του Ν. 
4254/2014 (ΦΕΚ 85/Α/7-4-2014) 

15. Τθν Υ.Α. Ρ1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)» 

16. Τθν με αρικμ. πρωτ. Ρ1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΡΨ5) εγκφκλιοσ με κζμα «Ενθμζρωςθ για το 
Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)». 
κακϊσ και όλων των ιςχυουςϊν διατάξεων και νομοκεςίασ. 

Άρκρο 3ο- Εκτζλεςθ ςφμβαςθσ  

Οι μιςκϊςεισ μθχανθμάτων με χειριςτι κα εκτελεςτοφν τμθματικά και όποτε προκφπτει ανάγκθ 
ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ. Ωσ χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ ορίηετε από τθν υπογραφι 
τθσ ςφμβαςθσ ζωσ τθν 31-12-2020. 

Άρκρο 4ο – Εγγυιςεισ Συμμετοχισ 

Α. Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ  

Οι Ρροςφζροντεσ οφείλουν με ποινι αποκλειςμοφ, μαηί με τθν προςφορά, να κατακζςουν 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ ςτο διαγωνιςμό. 

Το φψοσ τθσ Εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ  κα πρζπει να καλφπτει το (ΔΥΟ τοισ εκατό) 2% τθσ 
προεκτιµόµενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ Φ.Ρ.Α., δθλαδι το ποςόν των ΣΕΣΡΑΚΟΙΩΝ ΕΝΕΝΗΝΣΑ ΣΡΙΩΝ 
ΕΤΡΩ ΚΑΙ ΠΕΝΗΝΣΑ ΠΕΝΣΕ ΛΕΠΣΩΝ (493,55 €). 
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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 για τουλάχιςτον επτά  (07) μινεσ από τθν θμζρα 
διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ. 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. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ. Θ εγγφθςθ  ςυμμετοχισ  επιςτρζφεται  ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά: 

αα) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί 
αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και 

ββ) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ 
επ’ αυτϊν, και 

γγ) τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με το 
άρκρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόςον απαιτείται. 

Β. Εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ 

Το φψοσ τθσ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

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

Οι εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφονται ςτο ςφνολό τουσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και 
ποιοτικι παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι παραπάνω εγγυιςεισ κα είναι ςφμφωνεσ με το άρκρο 72 του Ν.4412/2016. 

Άρκρο 5ο – Τεχνικά Στοιχεία Προςφορϊν 

Με τθν προςφορά κάκε διαγωνιηόμενου κα δίνονται: 

 Φωτοαντίγραφο τθσ άδειασ του μθχανιματοσ. 

 Φωτοαντίγραφο αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου το οποίο πρζπει να είναι ςε ιςχφ τθν θμζρα τθσ 
δθμοπραςίασ. 

 Σε περίπτωςθ που Τεχνικά Στοιχεία δεν αποτυπϊνονται ςτθν άδεια του μθχανιματοσ κα πρζπει να 
υποβλθκεί μαηί με τθν άδεια μθχανιματοσ ζργου τεχνικι ζκκεςθ-περιγραφι από Μθχανολόγο ι 
Θλεκτρολόγο Μθχανικό ςτθν οποία να αναγράφονται τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που δεν αναφζρονται 
ςτθν άδεια. 

 Ραραςτατικό πλθρωμισ Τελϊν Χριςθσ Μ.Ε. για το ζτοσ 2019. 
 

Άρκρο 6ο – Οικονομικά  Στοιχεία Προςφορϊν 

 Οι ενδιαφερόμενοι κα κατακζςουν προςφορά για το ςφνολο των μθχανθμάτων ζργου. Η 
προςφορά κα δίνεται λαμβάνοντασ υπόψθ τον ενδεικτικό προχπολογιςμό και τθν ςχετικι μελζτθ. 

 Το ποςό προςφοράσ (ωριαία αντιμιςκία) κα είναι ςε ευρϊ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. και κα αναγράφεται 
αρικμθτικά και ολογράφωσ ςε ζντυπο που κα χορθγθκεί από τθν Υπθρεςία. Σε περίπτωςθ που δεν 
προκφπτει με ςαφινεια θ τιμι, θ προςφορά κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

 Θ ςφγκριςθ των προςφορϊν κα γίνεται ανά μθχάνθμα ζργου και ανάδοχοσ κα κρικεί αυτόσ 
που κα προςφζρει τθν χαμθλότερθ τιμι επί του προχπολογιςμοφ τθσ μελζτθσ. Ρροςφορζσ που κα φζρουν 
τιμζσ μεγαλφτερεσ από τον προχπολογιςμό τθσ μελζτθσ ανά μθχάνθμα, κρίνονται απαράδεκτεσ και 
απορρίπτονται.  
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Άρκρο 7ο  - Χρόνοσ Ιςχφοσ Προςφορϊν  

 Οι προςφορζσ για όλουσ όςουσ ζχουν λάβει μζροσ ςτο διαγωνιςμό δεςμεφουν τουσ 
ςυμμετζχοντεσ για ζξι (6 μινεσ) από τθν θμζρα του διαγωνιςμοφ. Θ παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ 
μπορεί να λαμβάνει χϊρα κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ από τα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ αρχικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. 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 φoρείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν προςφορά 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. 

 

Άρκρο  8ο - Κατακφρωςθ – ςφναψθ ςφμβαςθσ 

1.Στθν απόφαςθ κατακφρωςθσ αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ 
τθσ ςφμβαςθσ. Στισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν ι γενικϊν υπθρεςιϊν, το 
αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι του, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ 
ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό, που κα 
κακορίηεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, 

2.Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα εκτόσ από 
τον προςωρινό ανάδοχο με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο 
κ.λπ., επί αποδείξει. 

3.Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν 
τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ. 

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 
εφόςον και όταν ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ:  

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτισ κείμενεσ διατάξεισ βοθκθμάτων 
και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ Ρροςταςίασ και από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί 
αυτϊν,  

β) ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 και 36 
του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται και  

γ) κοινοποίθςι τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά του άρκρου 80, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ. 

4.Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ ανακζτουςα αρχι 
προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από 
τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ (ςφμφωνα με το άρκρο 107 του Ν.4497/17). 

5.Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να 
υπογράψει το ςυμφωνθτικό, μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ, 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. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ' τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 106 του 
Ν.4412/2016. 
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Άρκρο  9ο  - Ολοκλιρωςθ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ:  

α) Σε περίπτωςθ προμικειασ παραδόκθκε ολόκλθρθ θ ποςότθτα ι, ςε περίπτωςθ διαιρετοφ υλικοφ, θ 
ποςότθτα που παραδόκθκε υπολείπεται τθσ ςυμβατικισ, κατά μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο από το 
αρμόδιο όργανο. Σε περίπτωςθ παροχισ υπθρεςιϊν αυτζσ παραςχζκθκαν ςτο ςφνολο τουσ ι ςε 
περίπτωςθ διαιρετισ υπθρεςίασ, το αντικείμενο που παραδόκθκε υπολείπεται του ςυμβατικοφ, κατά 
μζροσ που κρίνεται ωσ αςιμαντο από το αρμόδιο όργανο και ζχει παρζλκει θ καταλθκτικι θμερομθνία για 
τθν περαίωςθ τθσ ςφμβαςθσ που ζχει τεκεί ςτθν διακιρυξθ. 

β) Ραραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα υλικά ι οι υπθρεςίεσ που παραδόκθκαν. 

γ) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι 
εκπτϊςεισ και 

δ) Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 
αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ. 

 

Άρκρο  10ο  -  Χρόνοσ, τόποσ και τρόποσ παράδοςθσ – Επιτροπι παραλαβισ 

Θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα γίνει ςφμφωνα με τισ εντολζσ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ και τουσ 
όρουσ που αναφζρονται ςτα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ. 

 Ωσ χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ εργαςίασ ορίηονται οι 3 μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο ανάδοχοσ οφείλει να ανταποκρικεί ςτο ςφνολο των προβλεπόμενων από τθν ςφμβαςθ 
υποχρεϊςεων  που κα του ηθτθκοφν. 

Ο κάκε ανάδοχοσ κα παρζχει υπθρεςίεσ ςφμφωνα με τθν μελζτθ , τον ενδεικτικό προχπολογιςμό 
και τθν ςυναφκείςα ςφμβαςθ. 

Θ παραλαβι κα γίνει ςφμφωνα με τα άρκρα 206, 208, 209 του  Ν.4412/2016. 

Θ παραλαβι κα γίνει από τθν προβλεπόμενθ επιτροπι ςφμφωνα με το άρκρο 221 του  
Ν.4412/2016. 

 
Άρκρο  11ο  - Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Ανωτζρα βία 

1.Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομα του και από κάκε 
δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου: α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105, β) ςε 
περίπτωςθ δθμόςιασ ςφμβαςθσ προμθκειϊν, εφόςον δε φόρτωςε, παρζδωςε ι αντικατζςτθςε τα 
ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκεφαςε ι ςυντιρθςε αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο 
παράταςθσ που του δόκθκε, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206, γ) ςτθν περίπτωςθ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ υπθρεςιϊν: αα) αν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ 
γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και ββ) αν 
υπερζβθ υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των 
παρατάςεων. 

2.Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ παροχισ υπθρεςιϊν κατά τθν 
περίπτωςθ γ' τθσ παραγράφου 1, θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία 
μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου αυτοφ και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν 
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ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του. Θ ταςςόμενθ 
προκεςμία πρζπει να είναι εφλογθ και ανάλογθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και πάντωσ όχι μικρότερθ των 
δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία, που τζκθκε με τθν ειδικι όχλθςθ, παριλκε χωρίσ ο ανάδοχοσ να 
ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο 
τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Στθν απόφαςθ προςδιορίηονται οι 
λόγοι τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τθν ειδικι όχλθςθ και αιτιολογείται θ ζκπτωςθ με 
αναφορά ςτουσ λόγουσ που οδιγθςαν ςε αυτιν. 

3.Ο οικονομικόσ φορζασ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ ι ανάκεςθ ι τθν ςφμβαςθ όταν: 

α) Θ ςφμβαςθ δεν υπογράφθκε ι το υλικό δεν φορτϊκθκε ι παραδόκθκε ι αντικαταςτάκθκε με ευκφνθ 
του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) Συντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

4.Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ, ανάκεςθ ι ςφμβαςθ, 
επιβάλλονται, με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 
οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι 
παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) Ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά περίπτωςθ. 

β) Είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο είτε από 
ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ 
προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον 
προμθκευτι μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε 
φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ 
επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ. 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του παρόντοσ νόμου κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74 του Ν.4412/216. 

Ο ανάδοχοσ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που 
ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να 
προςκομίςει ςτθν ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία.  

Άρκρο  12ο  - Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ 

1.Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί όταν κρίνει ςκόπιμο για ςφμβαςθ ςυγκεκριμζνθσ προμικειασ να προβλζπει 
ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και εγγυθμζνθ λειτουργία του αντικειμζνου τθσ προμικειασ. Ο χρόνοσ και το 
περιεχόμενο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ περιγράφεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

2.Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία του 
αντικειμζνου τθσ προμικειασ Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει 
ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που 
περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

3.Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου 
ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ τθρϊντασ 
ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, 
επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου. 

4.Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ επιτροπι 
παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, 
ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ 
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μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι 
μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 71 του Ν.4412/2016. Το 
πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

Άρκρο  13ο  - Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ 

1.Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι 
προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

2.Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με τθν 
απορριφκείςα και αφοφ αυτι παραλθφκεί οριςτικά. Στθν περίπτωςθ αυτι ο προμθκευτισ υποχρεοφται να 
παραλάβει τθν ποςότθτα που απορρίφκθκε και αντικαταςτάκθκε μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν 
θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζασ ποςότθτασ. Θ προκεςμία αυτι μπορεί να παρατακεί 
φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι, που υποβάλλεται απαραίτθτα πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από 
τθν εκπνοι τθσ, με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου με τθν οποία και επιβάλλεται 
πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ. Αν παρζλκει θ 
προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ δεν παρζλαβε τθν απορριφκείςα 
ποςότθτα, ο φορζασ μπορεί να προβεί ςτθν καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ, κατά τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

3.Με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 
οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι των υλικϊν που απορρίφκθκαν πριν από τθν 
αντικατάςταςι τουσ, με τθν προχπόκεςθ ο προμθκευτισ να κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ που να 
καλφπτει τθν καταβλθκείςα αξία τθσ ποςότθτασ που απορρίφκθκε. 

Άρκρο  14ο  - Τρόποσ πλθρωμισ - Κρατιςεισ 

 Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υπό προμικεια ειδϊν προσ τον προμθκευτι κα γίνει αμζςωσ μετά 
τθν παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν, με τισ διαδικαςίεσ που προβλζπει ο νόμοσ. Αυτι κα είναι 
τμθματικι ι ςυνολικι ανάλογα με τθν περίπτωςθ, όπωσ κα προβλζπεται από τθν ςφμβαςθ και ςφμφωνα 
με το άρκρο 200 του Ν.4412/2016. 

 Ο ανάδοχοσ κα επιβαρυνκεί με όλεσ τισ νόμιμεσ κρατιςεισ και κάκε είδουσ φόρουσ ςφμφωνα 
με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

 Η τυχόν δαπάνθ δθμοςίευςθσ τθσ περιλθπτικισ διακιρυξθσ και τα λοιπά ζξοδα τθσ 
δθμοπραςίασ αρχικισ και επαναλθπτικισ βαρφνουν τον προμθκευτι που κα ανακθρυχκεί ανάδοχοσ (Ν. 
3801/2009 άρκρο 46, ΦΕΚ 163Α/4-9-2009). 

 

Άρκρο  15ο  -  Ειδικοί Όροι 

 Κατά το διάςτθμα εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα τθρείται θμερολόγιο κακθμερινά με ευκφνθ του 
αναδόχου κα περιζρχεται ςτο αρμόδιο Τμιμα Εκτζλεςθσ Δαςοτεχνικϊν Ζργων τθσ Δ/νςθσ Δαςϊν 
Καςτοριάσ το αργότερο ζωσ τθν μεκεπόμενθ από τθν θμζρα ςτθν οποία αναφζρεται. Στο 
θμερολόγιο καταγράφονται απαραίτθτα τα ςτοιχεία που αφοροφν τισ καιρικζσ ςυνκικεσ που 
επικρατοφν, τα χρθςιμοποιοφμενα μθχανιματα κακϊσ και τισ ϊρεσ ζναρξθσ και λιξθσ των 
εργαςιϊν ςυντιρθςθσ βατότθτασ. 
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 Το θμερολόγιο υπογράφεται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ, όπωσ αυτοί κα οριςτοφν με ςχετικι 
απόφαςθ  

 Κατά το διάςτθμα εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα τθροφνται οι ϊρεσ απαςχόλθςθσ των μθχανθμάτων.  

 Το θμερολόγιο και οι ϊρεσ απαςχόλθςθσ των μθχανθμάτων αποτελοφν απαραίτθτθ προχπόκεςθ 
για τθν πιςτοποίθςθ των ςχετικϊν δαπανϊν .  

 Θ Επιτροπι Ραραλαβισ που κα οριςτεί, ζχοντασ υπόψθ τα θμερολόγια, κα ςυντάςςει το ςχετικό 
πρωτόκολλο παραλαβισ εργαςιϊν.  

 Τα μθχανιματα πρζπει να πλθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ Τεχνικισ Ρεριγραφισ.  

 Εάν κάποιο μθχάνθμα, μετά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, δεν διατεκεί κακόλου ι διατεκεί αλλά 
δεν πλθροί τισ απαιτοφμενεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ο ανάδοχοσ δεν φροντίςει για τθ 
ςυμμόρφωςθ του μθχανιματοσ ι αντικατάςταςι του, μετά από ζλεγχο τθσ επιτροπισ και τθ ρθτι - 
ζγγραφθ εντολι που δόκθκε ςτον ανάδοχο, κα επιβλθκεί ςτον ανάδοχο ποινικι ριτρα ίςθ με το 
άκροιςμα: τθσ αξίασ των αντίςτοιχων ωρϊν λειτουργίασ του ςυγκεκριμζνου μθχανιματοσ οι οποίεσ 
υπολογίηονται ωσ το γινόμενο των: 1) του ποςοςτοφ (αρικμόσ μθχανθμάτων εφαρμογισ τθσ ριτρασ 
επί του ςυνόλου των μθχανθμάτων που παρζχουν τθν ίδια υπθρεςία) με 2) το ςφνολο των 
υλοποιθκειςϊν ωρϊν λειτουργίασ κατά το πζρασ τθσ ςφμβαςθσ, από όλα τα μθχανιματα ( 
ομοειδοφσ εργαςίασ) και 3) τθσ τιμισ μονάδοσ / ϊρα του μθχανιματοσ κατά τθν προςφορά.  

 Εάν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ επιβάλλεται θ άμεςθ αντικατάςταςθ μθχανιματοσ του ζργου 
εξαιτίασ βλάβθσ ι άλλου κωλφματοσ, αυτό μπορεί να γίνει, μετά τθν υποβολι ςχετικισ αίτθςθσ  
αναφερόμενθσ ςτουσ λόγουσ και θ οποία κα ςυνοδεφεται από τθν άδεια κυκλοφορίασ του νζου 
μθχανιματοσ, μαηί με Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 ςτθν οποία κα αναγράφεται ότι:  

 α) το νζο μθχάνθμα πλθροί τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του αρχικοφ μθχανιματοσ και είναι 
ιςοδφναμό του. β) κα υπόκειται ςε ζλεγχο, όπωσ το αρχικό μθχάνθμα που αντικακιςτά. 

 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ορίςει ζνα Συντονιςτι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο Ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να κοινοποιιςει ςτθν Υπθρεςία πλιρθ ςτοιχεία του ςυντονιςτι (αρικμοφσ ςτακεροφ, 
κινθτοφ τθλεφϊνου και τθλεομοιοτφπου (ΦΑΞ). Ο ςυγκεκριμζνοσ πρζπει να εξαςφαλίηει τθ 
δυνατότθτα απρόςκοπτθσ επικοινωνίασ με τθν υπθρεςία.  

 Θ ζναρξθ και το πζρασ των εργαςιϊν ςυντιρθςθσ βατότθτασ κα γίνεται με γραπτι ι προφορικι 
εντολι από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ. Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει ότι οι χειριςτζσ 
των μθχανθμάτων, τα μθχανιματα, και ο ςυντονιςτισ, κα βρίςκονται το αργότερο ςε 2 ϊρεσ ςτθν 
κζςθ εργαςίασ, μετά από ςχετικι εντολι.  

 ε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ δεν ανταποκρίνεται ςτισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ςτισ 
εντολζσ τθσ Τπθρεςίασ, θ Δ/νςθ Δαςϊν Καςτοριάσ δφναται, πζρα από τθν επιβολι των 
κυρϊςεων, να προβαίνει ςε εργαςίεσ ςυντιρθςθσ βατότθτασ με μιςκωμζνα μθχανιματα ςτισ 
περιοχζσ δράςεισ που αναφζρονται ςτθ ςφμβαςθ του Αναδόχου για τθν αντιμετϊπιςθ των 
άμεςων αναγκϊν. 

 Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί αδυναμία του Αναδόχου να ανταποκρικεί ςε υποχρεϊςεισ του, με 
ευκφνθ του, κα καταλογίηονται ςε βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ κατά τα ανωτζρω αναφερόμενα.  

 Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί γενικότερθ αδυναμία του Αναδόχου να ανταποκρικεί ςτισ 
υποχρεϊςεισ του, με ευκφνθ του ςε βακμό που να δθμιουργείται λειτουργικό πρόβλθμα  κα 
εφαρμόηονται ςε βάροσ του οι ςχετικζσ με τθν ζκπτωςθ διατάξεισ (άρκρο 203 του Ν.4412/2016).  

 Ρζραν των προαναφερομζνων περί ποινικϊν ρθτρϊν και ζκπτωςθσ του αναδόχου, επιςθμαίνεται 
ιδιαιτζρωσ ότι ο Ανάδοχοσ είναι ποινικά και αςτικά υπεφκυνοσ για τυχόν ατφχθμα ι διακοπι τθσ 
κυκλοφορίασ που μπορεί να προκλθκεί από τθ μθ τιρθςθ των ανωτζρω ςυμβατικϊν του 
υποχρεϊςεων.  

 Γενικά κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ πρζπει να λθφκοφν από τον ανάδοχο όλα τα αναγκαία 
μζτρα  με δικζσ του δαπάνεσ για τθν αποφυγι οποιωνδιποτε ηθμιϊν. Γενικά, οποιαδιποτε ηθμιά θ 
οποία οφείλεται ςε αμζλεια του αναδόχου ι ςτον τρόπο με τον οποίο εκτελεί αυτόσ τθ ςφμβαςθ ι 
ςε αμζλεια του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ του, βαρφνει αποκλειςτικά τον ανάδοχο ο οποίοσ 
είναι υποχρεωμζνοσ να καταβάλλει ολόκλθρθ τθν δαπάνθ επανορκϊςεωσ τθσ ηθμιάσ.  

 Ο Ανάδοχοσ είναι ο μόνοσ και αποκλειςτικόσ υπεφκυνοσ για οποιοδιποτε τροχαίο ατφχθμα ι ηθμία 
ςτθ κζςθ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν ςυμβεί, οφειλόμενο ςε αμζλεια ι μθ λιψθ των αναγκαίων 
μζτρων αςφαλείασ από τον ίδιο είτε από τουσ εργαηομζνουσ που απαςχολεί κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 

ΑΔΑ: 9ΩΥΛΟΡ1Γ-Ι4Ζ





 

Σελίδα 58 

ςφμβαςθσ. Ακόμθ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λάβει όλα τα μζτρα αςφάλειασ για τθν πρόλθψθ 
ατυχθμάτων και τθν παροχι πρϊτων βοθκειϊν για το εργατοχπαλλθλικό του προςωπικό. Πλα τα 
μθχανιματα που κα απαςχολθκοφν κα πρζπει να είναι αςφαλιςμζνα, να ζχουν πλθρωμζνα τα 
τζλθ χριςθσ – κυκλοφορίασ και οι χειριςτζσ να ζχουν τα απαραίτθτα τυπικά προςόντα (άδεια 
χειριςτοφ κ.λπ.) και να είναι αςφαλιςμζνοι ςτουσ οικείουσ αςφαλιςτικοφσ φορείσ. Τθν ευκφνθ 
τιρθςθσ των παραπάνω φζρει πλιρωσ ο ανάδοχοσ .  

 Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του, προχποτίκεται ότι ο διαγωνιηόμενοσ ζχει λάβει γνϊςθ των 
δυςχερειϊν εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και είναι απόλυτα ενιμεροσ των ςυνκθκϊν εκτζλεςθσ αυτισ 
από κάκε πλευρά, όπωσ και των ενδεχομζνων δυςχερειϊν και κακυςτεριςεων, από οποιοδιποτε 
λόγο και ότι ζχει λάβει υπόψθ του, ότι δεν κα του αναγνωριςτεί καμία απαίτθςθ ςχετικι με 
αποηθμίωςθ, κατά οποιοδιποτε τρόπο, λόγω των ςυνκθκϊν, των κακυςτεριςεων, των δυςχερειϊν 
κάκε είδουσ και τζλοσ ότι ζχει μελετιςει, με το ςκοπό να ςυμμορφωκεί και τα λοιπά ςυμβατικά 
τεφχθ που αποτελοφν,  τθ βάςθ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

 Ππωσ ζχει τονιςκεί και ςε άλλεσ κζςεισ, ο ανάδοχοσ είναι ποινικά και αςτικά υπεφκυνοσ για 
οποιοδιποτε ατφχθμα ικελε ςυμβεί ςτο προςωπικό του, ι ςε οποιοδιποτε τρίτο, ςτθν κζςθ 
εκτζλεςθσ των εργαςιϊν οφειλόμενεσ ςε αμζλεια ι μθ λιψθ των αναγκαίων μζτρων αςφαλείασ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή) 

ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

 

Ονομαςία Τράπεηασ /Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ........................................................................ 

Κατάςτθμα............................................................................................. 

Θμερομθνία Ζκδοςθσ.......... 

Ευρϊ.................................… 

Ρροσ 

Δ/νςθ Δαςϊν Καςτοριάσ, Διοικθτιριο ΤΚ 521 00  ΑΦΜ 997908860  Δ.Ο.Υ. Αϋ Ιωαννίνων 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ Α..................ΕΥΩ ….. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα με τθν παροφςα επιςτολι θ οποία  παρζχεται ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, για ποςό των ….(ολογράφωσ το 
ποςό)… ευρϊ (….αρικμθτικϊσ το ποςό… €) υπζρ του (όνομα διαγωνιηόμενου), Δ/νςθ. (ζδρα διαγωνιηόμενου), με 
ΑΦΜ …….. για τθ ςυμμετοχι τ.. ςτον διενεργοφμενο διαγωνιςμό με καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν 
τθν ………… για τθν προμικεια «υντιρθςθ – βελτίωςθ βατότθτασ δαςικϊν οδϊν δθμόςιων δαςικϊν 
ςυμπλεγμάτων,  Π.Ε. Καςτοριάσ για αντιπυρικι προςταςία ζτουσ 2020- Μίςκωςθ μθχανθμάτων» ςφμφωνα με τθν 
υπϋ αρικμ. 98071/17-8-2020 προκιρυξθ ………………………………………….. Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ 
υποχρεϊςεισ τ.. εν λόγω ……. που απορρζουν από τθ ςυμμετοχι τ.. ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό κακϋ όλο τον χρόνο 
ιςχφοσ τθσ. 
Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμιά από μζρουσ μασ 
αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ εντόσ πζντε (5) θμερϊν, από τθν απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  

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

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

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν.................... 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα ΝΡΔΔ 
ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το 
Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

 

Ονομαςία Τράπεηασ / Ρλιρθσ επωνυμία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ......................................................................... 

Κατάςτθμα............................................................................................. 

Θμερομθνία Ζκδοςθσ.......... 

Ευρϊ.................................… 

Ρροσ  Δ/νςθ Δαςϊν Καςτοριάσ, Διοικθτιριο ΤΚ 521 00  ΑΦΜ 997908860  Δ.Ο.Υ. ΑϋΙωαννίνων 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α..................ΕΥΩ ….. 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα με τθν παροφςα επιςτολι θ οποία παρζχεται ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, του ποςοφ των ….(ολογράφωσ το 
ποςό)… ευρϊ (….αρικμθτικϊσ το ποςό… €) υπζρ τ… ……………………………………………………., Δ/νςθ ………………………, με 
ΑΦΜ ………………. για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ςφμβαςθσ με αρικμό………. Συνολικισ αξίασ ……….. που αφορά 
τθν προμικεια «υντιρθςθ – βελτίωςθ βατότθτασ δαςικϊν οδϊν δθμόςιων δαςικϊν ςυμπλεγμάτων,  Π.Ε. 
Καςτοριάσ για αντιπυρικι προςταςία ζτουσ 2020- Μίςκωςθ μθχανθμάτων»» ςφμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. 
98071/17-8-2020 προκιρυξθ. 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ υποχρεϊςεισ τ.. εν λόγω που απορρζουν από τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ανωτζρω 
ςφμβαςθσ κακϋ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι 
μερικά χωρίσ καμιά από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ 
εντόσ πζντε (5) θμερϊν, από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

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

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

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι και τθν........................................... 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα ΝΡΔΔ 
ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει κακοριςκεί από το 
Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή) 

 

Πξνο: ηνλ Πξόεδξν ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνύ 

Πξνζθνξά ηνπ ……………………… 

γηα ηηο εξγαζίεο: «υντιρθςθ – βελτίωςθ βατότθτασ δαςικϊν οδϊν δθμόςιων δαςικϊν ςυμπλεγμάτων,  

Π.Ε. Καςτοριάσ για αντιπυρικι προςταςία ζτουσ 2020- Μίςκωςθ μθχανθμάτων» 

κε αλαζέηνπζα αξρή ηελ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΑΩΝ ΚΑΣΟΡΙΑ 

θαη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξώλ ηελ 31
ε
  Απγνύζηνπ 2020 
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ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟ  ΠΡΟΦΟΡΑ 

Α/Α ΕΙΔΟ ΜΗΧΑΝΗΜΑΣΟ 

Ποςότθτα 

(ΣΕΜΑΧΙΑ) 

 

ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΣΙΜΗ / ΩΡΑ 

(€) 

 

ΤΝΟΛΙΚΕ ΩΡΕ 
ΕΡΓΑΙΑ 

Δαπάνθ 

(ΕΤΡΩ) 

1. 
ΔΙΑΜΟΦΩΤΘΣ ΓΑΙΩΝ  

(Από 135 Θ και άνω)   
1 

 

 

 

425 

 

ΤΝΟΛΟ:  

 

 
ΦΠΑ 24 %  

 

 ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 
ΗΠΕΙΡΟΤ- ΔΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ & 
ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΑΩΝ ΥΛΩΡΙΝΑ 
  

ΕΡΓΟ: 
 
 

«υντιρθςθ – βελτίωςθ βατότθτασ δαςικϊν οδϊν 
δθμόςιων δαςικϊν ςυμπλεγμάτων,  Π.Ε. 
Καςτοριάσ για αντιπυρικι προςταςία ζτουσ 2020- 
Μίςκωςθ μθχανθμάτων»   

CPV: 45520000-8 Δλνηθίαζε εμνπιηζκνύ 

ρσκαηνπξγηθώλ εξγαζηώλ κε ρεηξηζηή  

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ: 

 
Πηζηώζεηο ηεο ΑΔ 584 ηνπ Πξνγξάκκαηνο 
Γεκνζίσλ Δπελδύζεσλ  2020 

  Γαπάλε: 30.600,00 Δπξώ κε ΦΠΑ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ: ΣΔΤΓ (Πξνζαξκνζκέλν από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή) 

 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

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

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

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

ανάκεςθσ 

Παροχι 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: *ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΑΣΩΝ ΚΑΣΤΟΙΑΣ] 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Φορζα ΚΘΜΔΘΣ : *50201] 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: *ΔΙΟΙΚΘΤΘΙΟ ΚΑΣΤΟΙΑ ΤΚ52100] 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΗΥΓΟΥΑΣ ] 

- Τθλζφωνο: *2467029707] 

- Θλ. ταχυδρομείο: *daskast@apdhp-dm.gov.gr - zygouras@apdhp-dm.gov.gr ] 

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): [www.apdhp-dm.gov.gr] 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: «υντιρθςθ – βελτίωςθ βατότθτασ 

δαςικϊν οδϊν δθμόςιων δαςικϊν ςυμπλεγμάτων,  Π.Ε. Καςτοριάσ για αντιπυρικι προςταςία 

ζτουσ 2020- Μίςκωςθ μθχανθμάτων» CPV  45520000-8 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: [………………………….] 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : *ΡΟΜΘΘΕΙΑ+ 

- Εφόςον υφίςτανται, ζνδειξθ φπαρξθσ ςχετικϊν τμθμάτων : *ΟΧΙ+ 

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): *……+ 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΡΟΛΟΙΡΕΣ ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΘΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΡΕΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΡΛΘΩΘΟΥΝ ΑΡΟ 

ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΕΑ 
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Μζροσ II: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία 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. 

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

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); 

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

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 

 

 

 

 

 

 

 

α) *……+ 
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του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

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:  

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ 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) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 
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Κατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

 

 

1. 

 

2. 
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Β: Πλθροφορίεσ 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: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝvii  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ 

Στιριξθ: 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: Πλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ 

(Η παροφςα ενότθτα ςυμπλθρϊνεται μόνον εφόςον οι ςχετικζσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται ρθτϊσ από 

τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Υπεργολαβικι 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): 
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*……+*……+*……+*……+xix 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αςηοκάθαπζη»)
xx; 

*+ Ναι *+ Πχι  

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 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΑΦΑΛΙΗ 

 

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): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

[.......................] 
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πλθροφορίεσ:  

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Έσει ζςνάτει 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: 

*……] 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη 

ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω τθσ 

ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 

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 
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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, 

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;  

*+ Ναι *+ Πχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ 

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): 

*……+*……+*……+ 
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Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ 

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 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-

αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ 
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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: 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

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: Σεχνικι 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 . 

Τεχνικι 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: 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ 

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: 

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

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: 

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

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:  

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

4) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 

διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 

ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 
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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 

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; 

 

 

 

 

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

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: 

 

 

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

7) Ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

8) Το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 

αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 

τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

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: 

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

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· 

 

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 
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Κατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 

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: 

 

ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ 
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Δ: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΣΕΙΣΑΙ 

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. 

Συςτιματα 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: Περιοριςμόσ 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: 

Πλθροί 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: Σελικζσ 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 είμαιςε 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 ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 

πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 

αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ 

ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 

δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

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.  

 Πολφ 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 Παράρτθμα αυτό. 

xxxiv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  
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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.  
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