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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ  
ΗΠΔΙΡΟΤ – ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 
ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΑΩΝ  
& ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΑΩΝ Π.Δ. ΦΛΩΡΙΝΑ 

          ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 

            Φιψξηλα  07-10 -2020 
            Αξηζκ. Πξση.: 126972 

Ραρ. Γηεχζπλζε    : Γηνηθεηήξην   

Ραρ. Θψδηθαο       : 53100   

Ξιεξνθνξίεο        : Π. Θαηζηνχιεο  

Ρειέθσλν            : 2385045215 (εζση. 3)   

FAX                     : 23850 24091   

e-mail                  : skatsioulis@apdhp-dm.gov.gr    

 

Π Δ Ρ Ι Λ Η Ψ Η  ∆ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η   Γ Η Μ Ο Π Ρ Α  Ι Α   
 

H Γ/λζε Γαζψλ Φιψξηλαο πξνθεξχζζεη ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ζχκθσλα κε ην άξζξν 117 

ηνπ Λ. 4412/2016, πξνο αλάδεημε αλαδφρνπ, γηα ηελ παξνρή ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ 

επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ γηα: Βνεζεηηθέο εξγαζίεο γηα ηελ ζχληαμε δηαρεηξηζηηθψλ κειεηψλ 

δεκνζίσλ δαζψλ «Ρξηβνχλνπ-Θνξπθήο» θαη «Βηηζίνπ» (πνινγηζκφο νγθνκεηξηθψλ θαη 

πξνζαπμεηηθψλ ζηνηρείσλ) CPV: 77231300-1 (Υπηπεζίερ Γιασείπιζηρ Γαζών), κε θξηηήξην 

αλάζεζεο ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη ηεο ηηκήο θαη κε 

ζχζηεκα πξνζθνξάο κε εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο επί ησλ ηηκψλ εξγαζηψλ ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο 

ππεξεζίαο ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηφ %, ζχκθσλα κε ηελ ηαπηάξηζκε ∆ηαθήξπμε πνπ 

εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζ. 126957/07-10-2020 Απφθαζε Ππληνληζηή ηεο  Απνθεληξσκέλεο 

∆ηνίθεζεο Ζπείξνπ-∆πηηθήο Καθεδνλίαο θαη ηα ζρεηηθά ηεχρε δεκνπξάηεζεο ηνπ Ρκήκαηνο 

Δθηέιεζεο ∆αζνηερληθψλ Έξγσλ, πξνυπνινγηζκνχ 33.000,00€ (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΞΑ 

24%).  

Ζ δαπάλε πνπ ζα πξνθιεζεί ζα βαξχλεη ηηο Ξηζηψζεηο Ξξνγξάκκαηνο ∆εκνζίσλ Δπελδχζεσλ 

Έηνπο 2020, Δλάξηζκν έξγν 2014ΠΔ58400008 απφ ην νπνίν καο θαηαλεκήζεθε ην πνζφλ ησλ 

33.000,00€ κε ηελ κε αξηζ. ΞΔΛ/∆Ξ∆Ξ/53540/1554/04-06-2020 (Α∆Α:ΤΙΦΘ4653Ξ8-ΔΘΘ) 

απφθαζε ηνπ Γελ. Γξακκαηέα:  «1η έγκπιζη διάθεζηρ πίζηωζηρ ζηιρ Γαζικέρ Υπηπεζίερ ηων 

Αποκενηπωμένων Γιοικήζεων ηος οπίος πληπωμών ηηρ ΣΑΔ 584 ηος Ππογπάμμαηορ Γημοζίων 

Δπενδύζεων 2020». 

1. Ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζηα γξαθεία ηνπ Γ/λζεο Γαζψλ Φιψξηλαο (Ξηνιεκαίσλ 1- 

Γηνηθεηήξην) ηελ 20-10-2020 εκέξα Ρξίηε θαη ψξα 10.00 π.κ. (ιήμε επίδνζεο πξνζθνξψλ). 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή 

λνκηθά πξφζσπα θαη ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εθπφλεζε Γαζηθψλ κειεηψλ ηεο θαηεγνξίαο (24) θαη αλάινγεο 

ηάμεο πηπρίνπ, φπσο ηζρχνπλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Ξ.Γ. 71/2019 (ΦΔΘ 112/Α/03-07-2019) 

ηδίσο θαηά ηελ κεηαβαηηθή πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ Κεηξψνπ Κειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 

Γεκνζίσλ Έξγσλ ΚΖ.Κ.Δ.Γ.Δ. (άξζξα 10 & 39) θαη πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα σε: 

  

mailto:pvaddsam@apdaigaiou.gov.gr
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α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε ΠΓΠ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη 

έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ 

αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

2. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ δελ απαηηείηαη ε θαηάζεζε εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 4412/2016. 

3. Ρν απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζα εγθξηζεί απφ ηελ Απνθεληξσκέλε ∆ηνίθεζε Ζπείξνπ-

∆πηηθήο Καθεδνλίαο. 

4. Πε πεξίπησζε πνπ ν δηαγσληζκφο απνβεί άγνλνο ζα γίλεη επαλάιεςε ηελ επφκελε εβδνκάδα 

ζηηο 27-10-2020 εκέξα Ρξίηε ζηνλ ίδην ηφπν θαη ηελ ίδηα εκέξα θαη ψξα, ρσξίο άιιε δεκνζίεπζε. 

Νη ελδηαθεξφκελνη, κπνξνχλ λα πξνκεζεπηνχλ ηελ παξνχζα ∆ηαθήξπμε – Ρεχρε 

∆εκνπξάηεζεο, (ην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δίλεηαη πξσηφηππν), απφ ην γξαθείν 

ηνπ Ρκήκαηνο Δθηέιεζεο ∆αζνηερληθψλ Έξγσλ ηνπ Γ/λζεο Γαζψλ Φιψξηλαο, θαηά ηηο εξγάζηκεο 

εκέξεο θαη ψξεο θαη ην αξγφηεξν κέρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ, απφ ηνλ 

θ. Θαηζηνχιε Πσθξάηε, ηει. 2385045757 (εζση.3), θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο,  

Ξεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο παξέρνληαη απφ ηνλ θ. Θαηζηνχιε Πσθξάηε, ηει.: 2385045757 

ζηα γξαθεία ηεο Γηεχζπλζεο Γαζψλ Φιψξηλαο, ζην Γηνηθεηήξην Φιψξηλαο, Ξηνιεκαίσλ 1, θαηά 

ηηο εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο.  

 

 
 
 

 
Η Αλ. Πξντζηακέλε Γ/λζεο Γαζψλ 

ΠΔ Φιψξηλαο 

 

 

νθία Γινχθηζε 

Γαζνιφγνο Πεξηβαιινληνιφγνο 
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∆ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η  Τ Ν Ο Π Σ Ι Κ Ο Τ ∆ Ι Α Γ Ω Ν Ι  Μ Ο Τ 

 

          

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΗ 

ΗΠΔΙΡΟΤ- ∆ΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔ∆ΟΝΙΑ 

ΓΔΝΙΚΗ ∆ΙΔΤΘΤΝΗ ∆ΑΩΝ & 

ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

∆/ΝΗ ∆ΑΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ 

ΠΑΡΟΥΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ & 

ΛΟΙΠΩΝ 

ΤΝΑΦΩΝ 

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ : 

 

 

 
 

 

 
ΥΡΗΜΑΣΟ∆ΟΣΗΗ: 

Βοηθηηικέρ επγαζίερ για ηην ζύνηαξη 

διασειπιζηικών μελεηών δημοζίων δαζών 

«Σξηβνχλνπ-Κνξπθήο» θαη «Βηηζίνπ» 

(πνινγηζκφο νγθνκεηξηθψλ θαη 

πξνζαπμεηηθψλ ζηνηρείσλ). 

 

CPV: 77231300-1 
 
 

Πιζηώζειρ Ππογπάμμαηορ ∆ημοζίων Δπενδύζεων 

Έηοςρ 2020, 

Δνάπιθμο έπγο 2014Δ58400008 

∆ΑΠΑΝΗ: 33.000,00Δςπώ με ΦΠΑ 
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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΣΙΑ  

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΗ  

ΗΠΔΙΡΟΤ- ∆ΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔ∆ΟΝΙΑ  

ΓΔΝΙΚΗ ∆ΙΔΤΘΤΝΗ ∆ΑΩΝ 
& ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΔΔΩΝ 

∆/ΝΗ ∆ΑΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ 

ΠΑΡΟΥΗ ΣΔΥΝΙΚΩΝ & 

ΛΟΙΠΩΝ 

ΤΝΑΦΩΝ 

ΔΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΔΙΩΝ : 

 

 

 
 

 

 
ΥΡΗΜΑΣΟ∆ΟΣΗΗ: 

Βοηθηηικέρ επγαζίερ για ηην ζύνηαξη 

διασειπιζηικών μελεηών δημοζίων δαζών 

«Σξηβνχλνπ-Κνξπθήο» θαη «Βηηζίνπ» 

(πνινγηζκφο νγθνκεηξηθψλ θαη 

πξνζαπμεηηθψλ ζηνηρείσλ). 

 

 

CPV: 77231300-1 

 
 

Πιζηώζειρ Ππογπάμμαηορ ∆ημοζίων Δπενδύζεων 

Έηοςρ 2020, 

Δνάπιθμο έπγο 2014Δ58400008 

∆ΑΠΑΝΗ: 33.000,00Δςπώ με ΦΠΑ 
 
 

Η Δ/ΝΣΗ ΔΑΣΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 
 

δδ  ιι  αα  κκ  ηη  ππ  ύύ  ζζ  ζζ  εε  ιι    

    

ζζςςννοοππηηιικκόό  δδιιααγγωωννιιζζμμόό    

  

  για ηην επιλογή αναδότοσ για ηην σλοποίηζη δημόζιας ζύμβαζης παροτής ηετνικών και λοιπών ζσναθών 

επιζηημονικών σπηρεζιών: 

 
«Βοηθητικέρ επγασίερ για την σύνταξη Γιασειπιστικών Μελετών των Γασικών ςμπλεγμάτων 

Γημοσίων Γασών «Σπιβούνος-Κοπςυήρ» και «Βηηζίνπ». Τπολογισμόρ ογκομετπικών και 
πποσαςξητικών στοισείων». 

 

 
 
 

ΔΔκκηηιιμμώώμμεεννηηρρ  ααξξίίααρρ  3333..000000,,0000ΔΔςςππώώ  ((μμεε  ΦΦ..ΠΠ..ΑΑ..)),,  

 

 

πος θα διεξασθεί ζύμθωνα με 

α) Σιρ διαηάξειρ ηος Ν. 4412/2016 (Α’ 147) και ιδίωρ ηων άπθπων 116 & 117  

β) Π.Γ. 437 / 1981, και 

γ) Σοςρ όποςρ ηηρ παπούζαρ  

 

κ  α  λ  ε ί 
 

 
ηοςρ ενδιαθεπόμενοςρ οικονομικούρ θοπείρ 

να ςποβάλλοςν πποζθοπά για ηην ανάδειξη αναδόσος για ηην παποσή ηεσνικών & λοιπών ζςναθών 

επιζηημονικών ςπηπεζιών για ηην εκηέλεζη ηων ανωηέπω επγαζιών. 
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1. ΑΛΑΘΔΡΝΠΑ ΑΟΣΖ ΘΑΗ ΑΛΡΗΘΔΗΚΔΛΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

1.1 Πηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο 
 

Κε ηελ κε αξηζκ. νηθ. 82395/01-06-2018 (ΦΔΘ2352/Β΄/20-6-2018) Απφθαζε Ππληνληζηή 

Α.∆.Ζ.∆.Κ. νξίζηεθε ε Ξξντζηακέλε Αξρή θαη ε ∆ηεπζχλνπζα ππεξεζία: 

Πξντζηακέλε αξρή : ∆/λζε ∆αζψλ Φιψξηλαο 

Οδφο : Ξηνιεκαίσλ 1 - Γηνηθεηήξην 

Σαρ. Κσδ. : 53100 

Σει. : 2385045215 

Fax : 2385024091 

E-mail : dasonflo@otenet.gr 

∆ηεπζχλνπζα Τπεξεζία: Ρκήκα Δθηέιεζεο ∆αζνηερληθψλ 

Οδφο : Ξηνιεκαίσλ 1 - Γηνηθεηήξην 

Σαρ. Κσδ. : 53100 

Σει. : 2385045215 

Fax : 2385024091 

 
 

1.2  Πηνηρεία ∆ηαδηθαζίαο-Σξεκαηνδφηεζε 

Δίδνο δηαδηθαζίαο 

Ν δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεί κε ζπλνπηηθφ δηαγσληζκφ ηνπ άξζξνπ 117 ηνπ Λ.4412/2016. 

Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο
1
 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ πηζηψζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ∆εκνζίσλ Δπελδχζεσλ 

έηνπο 2020, Δλάξηζκν Έξγν 2014ΠΔ58400008 ζχκθσλα κε ηελ κε αξηζ. 

ΞΔΛ/∆Ξ∆Ξ/53540/1554/04-06-2020 (Α∆Α:ΤΙΦΘ4653Ξ8-ΔΘΘ) απφθαζε ηνπ Γελ. Γξακκαηέα 

ηνπ ΞΔΛ  
2  

 

1.3  Ππλνπηηθή Ξεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 

 Ρν θπζηθφ αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο αθνξά ηηο βνεζεηηθέο εξγαζίεο ήηνη ιήςε 

δνθηκαζηηθψλ επηθαλεηψλ ζηα πιαίζηα εθπφλεζεο Γηαρεηξηζηηθψλ Κειεηψλ ησλ Γαζηθψλ 

Ππκπιεγκάησλ Γεκνζίσλ Γαζψλ «Σξηβνχλνπ-Κνξπθήο» θαη «Βηηζίνπ» γηα ηελ 

δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 2020-2029 θαη φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζηελ 

ηερληθή έθζεζε. 

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

∆αζνηερληθψλ Έξγσλ ηνπ Γ/λζεο Γαζψλ Φιψξηλαο. Θα ηεξείηαη θαζεκεξηλφ εκεξνιφγην 

κε αλαθνξά ζηελ θάζε είδνπο εξγαζία, φπσο απηέο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην 

ηηκνιφγην ηεο ηερληθήο έθζεζεο. 

 Νη απαηηνχκελεο εξγαζίεο δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ επαθξηβψο εθ ησλ πξνηέξσλ 

θαη ε Γ/λζε Γαζψλ Φιψξηλαο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα κελ εμαληιήζεη φιν ην πνζφ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. Πε πεξίπησζε κε απαζρφιεζεο ν αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη θακία 

απνδεκίσζε. 

 ∆ε γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κέξνο ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 
 

                                                
1
 Άξζξν 53 παξ. 2 εδ. δ λ. 4412/2016 

2 Αλαθέξνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ Φνξέα, ηεο Ππιινγηθήο Απφθαζεο θαη ηνπ Θσδηθνχ Αξηζκνχ Δμφδσλ ηνπο νπνίνπο βαξχλεη ε 
πίζησζε γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο 



ΑΔΑ: 64ΚΧΟΡ1Γ-ΖΡΞ



Σελίδα  11  

 Δπηζεκαίλεηαη φηη, γηα ιφγνπο δηαθάλεηαο θαη ίζεο κεηαρείξηζεο απηψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ 

ζηνλ δηαγσληζκφ, ην θπζηθφ θαη νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο δελ πξέπεη λα 

κεηαβάιιεηαη νπζησδψο θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζήο ηεο, θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 4 

ηνπ άξζξν 132 ηνπ Λ.4412/2016. ∆πλαηφηεηα κεηαβνιήο πθίζηαηαη, κφλν ππφ ηηο 

πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ.4412/2016. 

 Νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνλ αθφινπζν θσδηθφ ηνπ Θνηλνχ Ιεμηινγίνπ 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV): 77231300-1 (Υπηπεζίερ Γιασείπιζηρ Γαζών). 

 Ζ εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 33.000,00€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24% (πξνυπνινγηζκφο ρσξίο ΦΠΑ: 26.585,79 €).  Ζ 

δαπάλε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο ζα θαιπθζεί απφ Ξηζηψζεηο 

Ξξνγξάκκαηνο ∆εκνζίσλ Δπελδχζεσλ Έηνπο 2020, Δλάξηζκν έξγν 2014ΠΔ58400008, 

Γ/λζεο Γαζψλ Φιψξηλαο. 

Υο εκεξνκελία πεξάησζεο ηεο εξγαζίαο νξίδεηαη κέρξη έμη (6) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο 

ζχκβαζεο θαη κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο κεηά απφ απφθαζε ηεο ππεξεζίαο γηα φζν ρξνληθφ 

δηάζηεκα αθφκε θξηζεί αλαγθαίν, θαη εθφζνλ δελ έρεη θαιπθζεί ην ζχλνιν ησλ πηζηψζεσλ πνπ 

ζα ρνξεγεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ. Ζ ζχκβαζε ιήγεη κεηά ηελ εμάληιεζε ησλ πηζηψζεσλ, 

θαηφπηλ έθδνζεο ηεο βεβαίσζεο απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο πνπ 

ζα ζπγθξνηήζεη ε ππεξεζία, εθφζνλ ιήμνπλ θαιψο φιεο νη ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ 

αλαδφρνπ. 

Αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο δίδεηαη ζην 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Η (Ρερληθή Έθζεζε) θαη ζην ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ II(Δηδηθή Ππγγξαθή πνρξεψζεσλ)ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο.  

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεί κε ην θξηηήξην ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξάο, βάζεη κφλν ηεο ηηκήο.  

 
1.4 Θεζκηθφ πιαίζην 

Ζ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο δηέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαη ηηο θαη΄ 

εμνπζηνδφηεζε απηήο εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδίσο3: 

 Ρνπ Λ. 4412/2016 (Α' 147) «∆ημόζιερ Σςμβάζειρ Έπγων, Ππομηθειών και Υπηπεζιών 

(πποζαπμογή ζηιρ Οδηγίερ 2014/24/ ΔΔ και 2014/25/ΔΔ)» 

 Ρνπ Λ. 4314/2014 (Α' 265)4
4, «Α) Για ηη διασείπιζη, ηον έλεγσο και ηην εθαπμογή 

αναπηςξιακών παπεμβάζεων για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2014−2020, Β) Δνζωμάηωζη 

ηηρ Οδηγίαρ 2012/17 ηος Δςπωπαϊκού Κοινοβοςλίος και ηος Σςμβοςλίος ηηρ 13ηρ Ιοςνίος 

2012 (ΔΔ L 156/16.6.2012) ζηο ελληνικό δίκαιο, ηποποποίηζη ηος Ν. 3419/2005 (Α' 

297) και άλλερ διαηάξειρ» θαη ηνπ Λ. 3614/2007 (Α' 267) «∆ιασείπιζη, έλεγσορ και 

εθαπμογή αναπηςξιακών παπεμβάζεων για ηην ππογπαμμαηική πεπίοδο 2007 -2013», 

 Ρνπ Λ. 4270/2014 (Α' 143) «Απσέρ δημοζιονομικήρ διασείπιζηρ και εποπηείαρ (ενζωμάηωζη 

ηηρ Οδηγίαρ 2011/85/ΔΔ) – δημόζιο λογιζηικό και άλλερ διαηάξειρ», 

 Ρνπ Λ. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικηηικέρ Απλοςζηεύζειρ - Καηαπγήζειρ, Σςγσωνεύζειρ 

Νομικών Πποζώπων και Υπηπεζιών ηος ∆ημοζίος Τομέα-Τποποποίηζη ∆ιαηάξεων ηος 

                                                
3 Ξξνζζήθεο θαη ελ γέλεη πξνζαξκνγέο άξζξσλ ηεο δηαθήξπμεο (πέξαλ ησλ φζσλ ήδε πξνβιέπνληαη ξεηά ζην θείκελν θαη 
ηηο ππνζεκεηψζεηο ηεο δηαθήξπμεο), κπνξνχλ λα πξνζηίζεληαη θαη λα πεξηιακβάλνληαη, κφλν εθφζνλ είλαη απφιπηα 
ζπκβαηέο κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, ζην πιαίζην ηεο ξήηξαο επειημίαο 
4 Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα ζχκβαζε πνπ ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ πφξνπο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 
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π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπέρ πςθμίζειρ» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1, 

 Ρεο παξ. Ε ηνπ Λ. 4152/2013 (Α' 107) «Πποζαπμογή ηηρ ελληνικήρ νομοθεζίαρ ζηην 

Οδηγία 2011/7 ηηρ 16.2.2011 για ηην καηαπολέμηζη ηων καθςζηεπήζεων πληπωμών 

ζηιρ εμποπικέρ ζςναλλαγέρ», 

 ηνπ Λ. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κύπωζη ηος Κώδικα Νόμων για ηο Δλεγκηικό Σςνέδπιο» 

 Ρνπ άξζξνπ 26 ηνπ Λ.4024/2011 (Α΄226) «Σςγκπόηηζη ζςλλογικών οπγάνων ηηρ 

διοίκηζηρ και οπιζμόρ ηων μελών ηοςρ με κλήπωζη»,5 

 Ρνπ Λ. 4013/2011 (Α‟ 204) «Σύζηαζη ενιαίαρ Ανεξάπηηηηρ Απσήρ ∆ημοζίων Σςμβάζεων 

και Κενηπικού Ηλεκηπονικού Μηηπώος ∆ημοζίων Σςμβάζεων…», 

 Ρνπ Λ. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δνίζσςζη ηηρ διαθάνειαρ με ηην ςποσπεωηική ανάπηηζη 

νόμων και ππάξεων ηων κςβεπνηηικών, διοικηηικών και αςηοδιοικηηικών οπγάνων ζηο 

διαδίκηςο "Ππόγπαμμα ∆ιαύγεια" θαη άιιεο δηαηάμεηο”, 

 Ρνπ άξζξνπ 5 ηεο ππ‟ αξηζ. 11389/1993 (Β΄ 185) απφθαζεο ηνπ πνπξγνχ Δζσηεξηθψλ6 

 ηνπ λ. 3310/2005 (Α' 30) “Κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηεο δηαθάλεηαο θαη ηελ απνηξνπή 

θαηαζηξαηεγήζεσλ θαηά ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ” γηα ηε 

δηαζηαχξσζε ησλ ζηνηρείσλ ηνπ αλαδφρνπ κε ηα ζηνηρεία ηνπ Δ.Π.Ο., ηνπ π.δ/ηνο 

82/1996 (Α' 66) «Νλνκαζηηθνπνίεζε  κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ 

κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ 

πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα», ηεο θνηλήο απφθαζεο ησλ πνπξγψλ 

Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο κε αξ. 20977/2007 (Β‟ 1673) ζρεηηθά κε ηα „‟Γηθαηνινγεηηθά 

γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ λ.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην 

λ.3414/2005‟‟, θαζψο θαη ησλ ππνπξγηθψλ απνθάζεσλ, νη νπνίεο εθδίδνληαη, θαη‟ 

εμνπζηνδφηεζε  ηνπ άξζξνπ 65 ηνπ λ. 4172/2013 (Α 167) γηα ηνλ θαζνξηζκφ: α) ησλ κε 

«ζπλεξγάζηκσλ θνξνινγηθά» θξαηψλ θαη β) ησλ θξαηψλ κε «πξνλνκηαθφ θνξνινγηθφ 

θαζεζηψο».   

 Ρνπ Λ. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κύπωζη Κώδικα Φόπος Πποζηιθέμενηρ Αξίαρ», 

 Ρνπ Λ.2690/1999 (Α' 45) «Κύπωζη ηος Κώδικα ∆ιοικηηικήρ ∆ιαδικαζίαρ και άλλερ 

διαηάξειρ» θαη ηδίσο ησλ άξζξσλ 7 θαη 13 έσο 15, 

 Ρνπ Λ. 2121/1993 (Α' 25) «Ξλεπκαηηθή Ηδηνθηεζία, Ππγγεληθά ∆ηθαηψκαηα θαη 

Ξνιηηηζηηθά Θέκαηα», 

 Ρνπ Ξ.∆ 28/2015 (Α' 34) «Θσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα 

έγγξαθα θαη ζηνηρεία», 

 Ρνπ Ξ.∆ 80/2016 (Α΄145) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο ∆ηαηάθηεο» 

 Ρεο κε αξ. 57654/22.05.2017 (ΦΔΘ 1781/23.05.2017 ηεχρνο Β') Απφθαζεο ηνπ π. 

Νηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο «Οχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ 

Θεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Κεηξψνπ ∆εκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚ∆ΖΠ) ηνπ πνπξγείνπ 

Νηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο 

 

 Ρελ ππ‟ αξηζ. ΞΔΛ/∆Ξ∆Ξ/53540/1554/04-06-2020 (Α∆Α:ΤΙΦΘ4653Ξ8-ΔΘΘ) απφθαζε ηνπ 

Γελ. Γξακκαηέα ηνπ ΞΔΛ  «1η έγκπιζη διάθεζηρ πίζηωζηρ ζηιρ Γαζικέρ Υπηπεζίερ ηων 

Αποκενηπωμένων Γιοικήζεων ηος οπίος πληπωμών ηηρ ΣΑΔ 584 ηος Ππογπάμμαηορ 

Γημοζίων Δπενδύζεων 2020». 

 Ρελ ππ‟ αξηζ. 100187/20-08-2020 (ΑΓΑ:6Φ1ΔΝΟ1Γ-Ρ3Η) Απφθαζε ηεο Γ/λζεο Γαζψλ 

                                                
5
 Κφλν εθφζνλ επηιεγεί ε δηελέξγεηα θιήξσζεο γηα ηε ζπγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ 

6 
Δηδηθά ε ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο εθάπαμ πεξίιεςεο ζε ηνπηθή εθεκεξίδα, πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 23, θαηαξγείηαη κε 

ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 12 ηνπ άξζξνπ 379 
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Φιψξηλαο «Ππγθξφηεζε επηηξνπήο γηα ηε δηελέξγεηα ζπλνπηηθνχ δηαγσληζκνχ αλάδεημεο 

αλαδφρνπ ηεο εξγαζίαο: δηαγσληζκνχ θαη έγθξηζεο ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο γηα ηελ εξγαζία: 

«Ξαξνρή βνεζεηηθψλ εξγαζηψλ ζηε ζχληαμε Γηαρεηξηζηηθψλ Κειεηψλ ησλ Γαζηθψλ 

Ππκπιεγκάησλ Γεκνζίσλ Γαζψλ «Ρξηβνχλνπ-Θνξπθήο» θαη «Βηηζίνπ». πνινγηζκφο 

νγθνκεηξηθψλ θαη πξνζαπμεηηθψλ ζηνηρείσλ» πξνυπνινγηζκνχ 33.000,00 € (κε ΦΞΑ),  ηεο 

Γ/λζεο  Γαζψλ Φιψξηλαο». 

 Ρελ ππ‟ αξηζ. 68462/19-06-2020 (ΑΓΑ:Υ02ΦΝΟ1Γ-7Ρ1) Απφθαζε ηνπ Π.Α.∆.Ζ.-∆.Κ. «1ε 

ηξνπνπνίεζε απφθαζεο θαζνξηζκνχ ηνπ ηξφπνπ εθηέιεζεο έξγσλ θαη εξγαζηψλ ηεο Γ/λζεο 

Γαζψλ Φιψξηλαο ζην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Δπελδχζεσλ 2020 

(ΠΑΔ 584) γηα ηε Γ/λζε Γαζψλ Φιψξηλαο». 

 Ρελ ππ‟ αξηζ. 126950/07-10-2020 (ΑΓΑ:92ΙΞΝΟ1Γ-8Υ2) Απφθαζε ηνπ Π.Α.∆.Ζ.-∆.Κ. 

«Έγθξηζε δηελέξγεηαο δηαγσληζκνχ θαη έγθξηζεο ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο  γηα ηελ πινπνίεζε 

δεκφζηαο ζχκβαζεο παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ: 

«Βνεζεηηθέο εξγαζίεο γηα ζηε ζχληαμε Γηαρεηξηζηηθψλ Κειεηψλ ησλ Γαζηθψλ Ππκπιεγκάησλ 

Γεκνζίσλ Γαζψλ «Ρξηβνχλνπ-Θνξπθήο» θαη «Βηηζίνπ» (πνινγηζκφο νγθνκεηξηθψλ θαη 

πξνζαπμεηηθψλ ζηνηρείσλ). 

 Ρελ ππ‟ αξηζ.  126957/07-10-2020 (ΑΓΑ:ΥΡ1ΟΝΟ1Γ-ΖΘ4) Απφθαζε ηνπ Π.Α.∆.Ζ.-∆.Κ. 

«Έγθξηζε ησλ φξσλ ηεο Αλαιπηηθήο ∆ηαθήξπμεο γηα ηελ παξνρή ηερληθψλ θαη ινηπψλ 

ζπλαθψλ επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ: «Βνεζεηηθέο εξγαζίεο γηα ζηε ζχληαμε Γηαρεηξηζηηθψλ 

Κειεηψλ ησλ Γαζηθψλ Ππκπιεγκάησλ Γεκνζίσλ Γαζψλ «Ρξηβνχλνπ-Θνξπθήο» θαη 

«Βηηζίνπ» (πνινγηζκφο νγθνκεηξηθψλ θαη πξνζαπμεηηθψλ ζηνηρείσλ), πξνυπνινγηζκνχ 

33.000,00€ (κε ΦΞΑ)». 

 Ρσλ ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξάμεσλ, ησλ ινηπψλ 

δηαηάμεσλ πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο 

παξνχζαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηάμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, 

πεξηβαιινληηθνχ θαη θνξνινγηθνχ δηθαίνπ πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο 

παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ.  

   

 
1.5 Ξξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξψλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνχ 

Ν δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηνπ Γ/λζεο Γαζψλ Φιψξηλαο , Ξηνιεκαίσλ 1 - 

Γηνηθεηήξην, ηελ 20-10-2020 εκέξα Σξίηε θαη ψξα 10:00 π.κ. (εκεξνκελία θαη ρξφλνο 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ & έλαξμε απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ), ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο 

Δπηηξνπήο ∆ηαγσληζκνχ. Ζ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 

εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, δειαδή 27-10-2020 θαη ψξα 10:00 π.κ.7 

Κεηά ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο πξνζθνξψλ ζα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο, ελψπηνλ ηεο 

Δπηηξνπήο ∆ηαγσληζκνχ. 

Αλ, γηα ιφγνπο αλσηέξαο βίαο, δελ δηελεξγεζεί ε απνζθξάγηζε θαηά ηελ νξηζζείζα εκέξα, ε 

απνζθξάγηζε θαη ε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία αληίζηνηρα κεηαηίζεληαη ζε νπνηαδήπνηε άιιε 

εκέξα, κε απφθαζε ηεο Δπηηξνπήο ∆ηαγσληζκνχ. Ζ απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη εγγξάθσο, 

ΞΔΛΡΔ (5) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία, ζε φζνπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο έιαβαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, θαη αλαξηάηαη ζην ΘΖΚ∆ΖΠ θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο 

Απνθεληξσκέλεο ∆ηνίθεζεο Ζπείξνπ – ∆πηηθήο Καθεδνλίαο. Αλ θαη ζηε λέα απηή εκεξνκελία 

                                                
7 Θαηά ηνλ θαζνξηζκφ ησλ πξνζεζκηψλ παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ νη Α.Α. ιακβάλνπλ ππφςε ηελ πνιππινθφηεηα ηεο 
ζχκβαζεο θαη ηνλ ρξφλν πνπ απαηηείηαη γηα ηελ πξνεηνηκαζία ησλ πξνζθνξψλ 
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δελ θαηαζηεί δπλαηή ε απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ, κπνξεί λα νξηζζεί θαη λέα εκεξνκελία, 

εθαξκνδνκέλσλ θαηά ηα ινηπά ησλ δηαηάμεσλ ησλ δχν πξνεγνχκελσλ εδαθίσλ. 

1.6 ∆εκνζηφηεηα 

∆εκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν 

Ρν πιήξεο θείκελν ηεο παξνχζαο ∆ηαθήξπμεο θαηαρσξήζεθε ζην Θεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Κεηξψν 

∆εκνζίσλ Ππκβάζεσλ (ΘΖΚ∆ΖΠ)8 . 

Ζ πεξίιεςε ηεο παξνχζαο ∆ηαθήξπμεο φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ πεξίπησζε 16 ηεο παξαγξάθνπ 4 

ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Λ. 3861/2010, αλαξηήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ∆ΗΑΓΔΗΑ) θαη ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Γ/λζεο 

Γαζψλ Φιψξηλαο. 

Ζ ∆ηαθήξπμε θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν, ζηελ ηζηνζειίδα ηεο Απνθεληξσκέλεο ∆ηνίθεζεο  

Ζπείξνπ – ∆πηηθήο Καθεδνλίαο, ζηε δηεχζπλζε (URL) : http://www. apdhp-dm.gov.gr 

 
 

1.7 Αξρέο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δεζκεχνληαη φηη: 

α) Ρεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζήζνπλ λα ηεξνχλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 

επηιεγνχλ, ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, 

ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη 

εξγαηηθνχ δηθαίνπ, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Λ. 

4412/2016. Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ 

επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο 

πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο ηνπο9. 

β) ∆ελ ζα ελεξγήζνπλ αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο, αιιά θαη θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ. 

γ) Ιακβάλνπλ ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα δηαθπιάμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ έρνπλ ραξαθηεξηζζεί σο ηέηνηεο. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
8 Απφθαζε π. Νηθνλνκίαο & Αλάπηπμεο 57654/22.05.2017 (ΦΔΘ 1781/23.05.2017 ηεχρνο Β') 

 
9 Άξζξν 18 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www/
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2. ΓΔΛΗΘΝΗ ΘΑΗ ΔΗ∆ΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 

2.1 Γεληθέο Ξιεξνθνξίεο 
 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

Ρα έγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο10 είλαη ηα αθφινπζα: 

 Ζ ππ‟  αξηζ. 126972/07-10-2020 Ξεξίιεςε ηεο ∆ηαθήξπμεο 

 Ζ παξνχζα ∆ηαθήξπμε (Α∆ΑΚ) κε ηα Ξαξαξηήκαηα11 πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο 

απηήο 

 Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο ∆ήισζεο [ΡΔ∆] 

 Νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρφλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο 

ζρεηηθά κε ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

 Ρερληθή έθζεζε, ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, ηηκνιφγην, ελδεηθηηθφο πξνυπνινγηζκφο, 

ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ κειέηε ηεο ππεξεζίαο 12 

 Ρν Πρέδην ηεο ζχκβαζεο κε ηα Ξαξαξηήκαηά ηεο. 

 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο χκβαζεο 

Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα έρνπλ δσξεάλ πξφζβαζε ζηα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ κέζσ ηεο 

ηζηνζειίδαο www. apdhp-dm.gov.gr. 

Ρα έγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ δηαηίζεληαη13 ζηα γξαθεία ηεο Γ/λζεο Γαζψλ Φιψξηλαο θαηά ηηο 

εξγάζηκεο εκέξεο θαη ψξεο. Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ ν ελδηαθεξφκελνο αλαιακβάλεη κε δαπάλε 

θαη επηκέιεηά ηνπ ηελ αλαπαξαγσγή. Νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ 

ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή, πέξαλ ηεο αλαθεξνκέλεο ζην πξψην εδάθην δαπάλεο θαη ηε δαπάλε ηεο 

ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ ησλ 

Διιεληθψλ Ραρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα θέξεη 

επζχλε γηα ηελ έγθαηξε άθημε ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν14. 

2.1.3 Παξνρή ∆ηεπθξηλίζεσλ 

Ρα ζρεηηθά αηηήκαηα παξνρήο δηεπθξηλίζεσλ ππνβάιινληαη, ην αξγφηεξν ΞΔΛΡΔ (5) εκέξεο πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα παξαηείλεη ηελ πξνζεζκία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, νχησο ψζηε 

φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνί θνξείο λα κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ 

πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

                                                
10 Υο «έγγξαθν δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο» ή «έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο», θαηά ηελ έλλνηα ηεο πεξ. 14 ηεο παξ.1 ηνπ 

άξζξνπ 2 ηνπ λ. 4412/2016 λνείηαη θάζε έγγξαθν ην νπνίν παξέρεη ή ζην νπνίν παξαπέκπεη ε Α.Α. κε ζθνπφ λα πεξηγξάςεη ή λα 

πξνζδηνξίζεη ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο ή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνθήξπμεο ζχκβαζεο ηνπ άξζξνπ 

63, ηεο πξνθαηαξθηηθήο πξνθήξπμεο ηνπ άξζξνπ 62, αλ ρξεζηκνπνηείηαη σο κέζν πξνθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ησλ ηερληθψλ 

πξνδηαγξαθψλ, ηνπ πεξηγξαθηθνχ εγγξάθνπ, ησλ πξνηεηλφκελσλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ησλ ππνδεηγκάησλ γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ 

εγγξάθσλ απφ ηνπο ππνςεθίνπο θαη ηνπο πξνζθέξνληεο, ησλ πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηηο γεληθέο θαη εηδηθέο ππνρξεψζεηο θαη 

ηπρφλ πξφζζεησλ εγγξάθσλ. Δπίζεο, ζηελ έλλνηα απηή πεξηιακβάλνληαη θαη ε δηαθήξπμε ζηελ νπνία αλαθέξνληαη φινη νη 

εηδηθνί θαη γεληθνί φξνη ζχλαςεο θαη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ην Δληαίν Δπξσπατθφ Έγγξαθν Πχκβαζεο (ΔΔΔΠ), νη 

ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ παξέρεη ε αλαζέηνπζα αξρή δπλάκεη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 67 θαη ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 297, ην 

ζρέδην ηεο ζχκβαζεο κεηά ησλ παξαξηεκάησλ απηήο θαη ε ηερληθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ πνπ πεξηιακβάλεη θαη ηηο 

εθαξκνζηέεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο 
11 Ζ Α.Α. πεξηγξάθεη ξεηά ηα παξαξηήκαηα ηεο ζχκβαζεο (ιρ ηερληθέο πξνδηαγξαθέο, εηδηθή ζπγγξαθή ππνρξεψζεσλ, 
ππνδείγκαηα πξνζθνξψλ, εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, εθφζνλ ππάξρνπλ) 
12 Ππκπιεξψλνληαη ηπρφλ άιια έγγξαθα ζχκβαζεο ή ηεχρε πνπ ε Α.Α. θξίλεη αλαγθαία κε ζθνπφ λα πεξηγξάςεη ή λα 

πξνζδηνξίζεη ζηνηρεία ηεο ζχκβαζεο ή ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο. 
13 Ξξβι άξζξν 22 παξ. 1 θαη 67 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016 
14 Άιισο πεξηγξάθεηαη ελαιιαθηηθφο ηξφπνο επηθνηλσλίαο 

http://www/
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α) Όηαλ, γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο, αλ θαη δεηήζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα έγθαηξα δελ έρνπλ παξαζρεζεί ην αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκία 

πνπ νξίδεηαη γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ. 

β) Όηαλ ηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθίζηαληαη ζεκαληηθέο αιιαγέο. 

Ζ δηάξθεηα ηεο παξάηαζεο ζα είλαη αλάινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηήζεθαλ 

ή ησλ αιιαγψλ. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο δελ έρνπλ δεηεζεί έγθαηξα ή δελ έρνπλ ζεκαζία γηα ηελ 

πξνεηνηκαζία θαηάιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηείηαη παξάηαζε ησλ πξνζεζκηψλ15. 

2.1.4 Γιψζζα 

Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο έρνπλ ζπληαρζεί ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη πξναηξεηηθά θαη ζε άιιεο 

γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. Πε πεξίπησζε αζπκθσλίαο κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο 

ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή έθδνζε.16 

Ρπρφλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα. 

Νη πξνζθνξέο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηέο ζηνηρεία ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή 

ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα.17 

Ρα απνδεηθηηθά έγγξαθα ζπληάζζνληαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα ή ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε 

κεηάθξαζή ηνπο ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά 

εθαξκφδεηαη ε Ππλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην Λ. 1497/1984 (Α΄188).18 

Δηδηθά, ηα αιινδαπά ηδησηηθά έγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηάθξαζή ηνπο ζηελ 

ειιεληθή γιψζζα επηθπξσκέλε είηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηά ηηο δηαηάμεηο ηεο εζληθήο 

λνκνζεζίαο είηε απφ πξφζσπν θαηά λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνία έρεη ζπληαρζεί ην 

έγγξαθν.19 

Δηδηθφηεξα, φια ηα δεκφζηα έγγξαθα πνπ αθνξνχλ αιινδαπνχο νηθνλνκηθνχο θνξείο θαη πνπ ζα 

θαηαηεζνχλ απφ ηνπο πξνζθέξνληεο ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία, ζα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, θαη ε 

κεηάθξαζε ησλ ελ ιφγσ εγγξάθσλ κπνξεί λα γίλεη είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ 

Ξ.ΔΜ., είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ 

Θ.Ξνι.∆. θαη 53 ηνπ Θψδηθα πεξί ∆ηθεγφξσλ, είηε απφ νξθσηφ κεηαθξαζηή ηεο ρψξαο πξνέιεπζεο, 

αλ πθίζηαηαη ζηε ρψξα απηή ηέηνηα ππεξεζία. 

Δπηηξέπεηαη αληίζηνηρα ε θαηάζεζε νηνπδήπνηε δεκφζηνπ εγγξάθνπ θαη δηθαηνινγεηηθνχ πνπ 

αθνξά αιινδαπή Δπηρείξεζε κε ηε κνξθή επηθπξσκέλεο θσηνηππίαο πξνεξρφκελεο είηε απφ ην 

λφκηκν επηθπξσκέλν έγγξαθν απφ ην αξκφδην Ξξνμελείν ηεο ρψξαο ηνπ πξνζθέξνληνο, είηε απφ ην 

πξσηφηππν έγγξαθν κε ηελ ζθξαγίδα „‟Apostile” ζχκθσλα κε ηελ ζπλζήθε ηεο Σάγεο ηεο 05-10-

61. Ζ επηθχξσζε απηή πξέπεη λα έρεη γίλεη απφ δηθεγφξν θαηά ηελ έλλνηα ησλ άξζξσλ 454 ηνπ 

Θ.Ξ.∆. θαη 53 ηνπ Θψδηθα πεξί ∆ηθεγφξσλ. 

Δλεκεξσηηθά θαη ηερληθά θπιιάδηα θαη άιια έληππα -εηαηξηθά ή κε- κε εηδηθφ ηερληθφ 

                                                
15 Άξζξν 121, παξ.5 ηνπ λ. 4412/2016 
16 Άξζξν 53, παξ.3 ηνπ λ. 4412/2016: Ρα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο (φπσο πεξηγξάθνληαη ζηελ παξ. 2.1.1) ζπληάζζνληαη 

ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα θαη πξναηξεηηθά θαη ζε άιιεο γιψζζεο, ζπλνιηθά ή κεξηθά. Πε πεξίπησζε αζπκθσλίαο 

κεηαμχ ησλ ηκεκάησλ ησλ εγγξάθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ έρνπλ ζπληαρζεί ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεί ε ειιεληθή 

έθδνζε. 
17 Άξζξν 92, παξ.4 ηνπ λ. 4412/2016 
18 Άξζξν 80, παξ.10 ηνπ λ. 4412/2016 
19 Άξζξν 80 παξ. 10 ηνπ Λ.4412/2016 θαη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 92 ηνπ Λ.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ παξ. 14 ηνπ 
άξζξνπ 107 ηνπ Λ.4497/2017 
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πεξηερφκελν κπνξνχλ λα ππνβάιινληαη ζε άιιε γιψζζα αγγιηθή, ρσξίο λα ζπλνδεχνληαη απφ 

κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή. 

Θάζε κνξθήο επηθνηλσλία κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή, θαζψο θαη κεηαμχ απηήο θαη ηνπ αλαδφρνπ, 

ζα γίλνληαη ππνρξεσηηθά ζηελ ειιεληθή γιψζζα20. 

2.1.5 Δγγπήζεηο21 

Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ησλ παξαγξάθσλ 2.2.2 θαη 4.1. εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα 

πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε - κέιε ηεο Έλσζεο ή ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ ή 

ζηα θξάηε-κέξε ηεο Π∆Π θαη έρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, ην δηθαίσκα απηφ. 

Κπνξνχλ, επίζεο, λα εθδίδνληαη απφ ην Δ.Ρ.Α.Α. - Ρ.Π.Κ.Δ.∆.Δ. ή λα παξέρνληαη κε γξακκάηην 

ηνπ Ρακείνπ Ξαξαθαηαζεθψλ θαη ∆αλείσλ κε παξαθαηάζεζε ζε απηφ ηνπ αληίζηνηρνπ 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεί παξαθαηαζήθε κε γξακκάηην παξαθαηάζεζεο ρξενγξάθσλ ζην 

Ρακείν Ξαξαθαηαζεθψλ θαη ∆αλείσλ, ηα ηνθνκεξίδηα ή κεξίζκαηα πνπ ιήγνπλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο εγγχεζεο επηζηξέθνληαη κεηά ηε ιήμε ηνπο ζηνλ ππέξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξέα. 

Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο εθδίδνληαη θαη‟ επηινγή ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ απφ έλαλ ή 

πεξηζζφηεξνπο εθδφηεο ηεο παξαπάλσ παξαγξάθνπ. 

Νη εγγπήζεηο απηέο πεξηιακβάλνπλ θαη‟ ειάρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεία: α) ηελ εκεξνκελία 

έθδνζεο, β) ηνλ εθδφηε, γ) ηελ αλαζέηνπζα αξρή πξνο ηελ νπνία απεπζχλνληαη, δ) ηνλ αξηζκφ 

ηεο εγγχεζεο, ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, ζη) ηελ πιήξε επσλπκία, ηνλ Α.Φ.Κ. θαη ηε 

δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξίπησζε έλσζεο 

αλαγξάθνληαη φια ηα παξαπάλσ γηα θάζε κέινο ηεο έλσζεο), δ) ηνπο φξνπο φηη: αα) ε εγγχεζε 

παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο 

θαη ηεο δηδήζεσο, θαη ββ) φηη ζε πεξίπησζε θαηάπησζεο απηήο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη 

ζην εθάζηνηε ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ, ε) ηα ζηνηρεία ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο θαη ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζ) ηελ εκεξνκελία ιήμεο ή 

ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο, η) ηελ αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα 

θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθά ή κεξηθά εληφο πέληε (5) εκεξψλ κεηά απφ απιή 

έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη θαη ηα) ζηελ πεξίπησζε ησλ εγγπήζεσλ 

θαιήο εθηέιεζεο θαη πξνθαηαβνιήο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο. 

πνδείγκαηα ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ ππάξρνπλ ζην Ξαξάξηεκα Γ. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή επηθνηλσλεί κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκέλνπ λα 

δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηά ηνπο. 

 

2.2 ∆ηθαίσκα Ππκκεηνρήο - Θξηηήξηα Ξνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 ∆ηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά 

πξφζσπα θαη, ζε πεξίπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηα κέιε απηψλ, πνπ 

δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ εθπφλεζε Γαζηθψλ κειεηψλ ηεο θαηεγνξίαο (24) θαη 

αλάινγεο ηάμεο πηπρίνπ, φπσο ηζρχνπλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ Π.Γ. 71/2019 (ΦΔΚ 

112/Α/03-07-2019) ηδίσο θαηά ηελ κεηαβαηηθή πεξίνδν εθαξκνγήο ηνπ Μεηξψνπ 

Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ ΜΗ.Μ.Δ.Γ.Δ. (άξζξα 10 & 39) θαη πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε: 

                                                
20 Κε ηελ επηθχιαμε ηεο ελ φισ ή ελ κέξεη ζχληαμεο ησλ εγγξάθσλ ζε άιιε γιψζζα 

 
21 Ξξβι. παξ.3, 4 θαη 5 άξζξνπ 72 λ. 4412/2016 
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α) θξάηνο-κέινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξάηνο-κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ.), 

γ) ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηε Π∆Π, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλάζεζε 

δεκφζηα ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ 

ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο σο άλσ Ππκθσλίαο, θαζψο θαη 

δ) ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ πεξίπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ θαη έρνπλ 

ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ.22  

2. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξάμεσλ, 

δελ απαηηείηαη λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκέλε λνκηθή κνξθή23 γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξάο24. 

3. Πηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, φια ηα κέιε ηεο 

επζχλνληαη έλαληη ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.25 

2.2.2  Δγγχεζε ζπκκεηνρήο26 

2.2.2.1. Γηα ηελ ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, δελ 

απαηηείηαη εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο27 ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 

72 ηνπ Ν. 4412/2016. 

2.2.3  Λφγνη απνθιεηζκνχ28 

Απνθιείεηαη απφ ηε ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο (δηαγσληζκφ) 

πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, εθφζνλ ζπληξέρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα 

κεκνλσκέλν θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν) ή ζε έλα απφ ηα κέιε ηνπ (εάλ πξφθεηηαη γηα έλσζε 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ) έλαο ή πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

 2.2.3.1. Όηαλ ππάξρεη ζε βάξνο ηνπ ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο
29 : 

α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2008/841/∆Δ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 24εο Νθησβξίνπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ 

νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42), 

β) δσξνδνθία, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δηαθζνξάο 

ζηελ νπνία ελέρνληαη ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο 

Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-

πιαίζην 2003/568/∆Δ ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 22αο Ηνπιίνπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο 

δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξίδεηαη ζηελ 

θείκελε λνκνζεζία ή ζην εζληθφ δίθαην ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

                                                
22 Πηνλ βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Ξαξαξηήκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε 

Ξξνζαξηήκαηνο I ηεο ΠΓΠ, θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο απφ ηηο νπνίεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη A.A. 

επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ 

ζπκθσλίεο κεηαρείξηζε εμίζνπ επλντθή κε απηήλ πνπ επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο Έλσζεο. 
23 Ξξβι. άξζξν 19 παξ. 2 λ. 4412/2016 
24 Όπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, νη Α.Α. κπνξνχλ λα δηεπθξηλίδνπλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν νη ελψζεηο 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζα πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ή ηερληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο θαηά ηα άξζξα 75, 76 θαη 77, εθφζνλ απηφ δηθαηνινγείηαη απφ αληηθεηκεληθνχο ιφγνπο θαη είλαη 

ζχκθσλν κε ηελ αξρή ηεο αλαινγηθφηεηαο (πξβι. άξζξν 19 παξ. 2 λ. 4412/2016). 
25 Ξξβι. Άξζξν 19 παξ. 4 λ. 4412/2016 
26 Ξξβι παξ. 1 α), 3, 4, 5 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ.4412/2016 
27 Πε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα έλα ή πεξηζζφηεξα ηκήκαηα ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο 
ππνινγίδεηαη επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο, εθηφο ΦΞΑ, ηνπ/ησλ πξνζθεξνκέλνπ/σλ ηκήκαηνο/ηκεκάησλ (Ξξβι. άξζξν 72 παξ. 
1α λ. 4412/2016) 
28 Ξξβι άξζξν 73 θαη 74 λ. 4412/2016 
29 Ξξβι παξ. 1 άξζξνπ 73 λ. 4412/2016. 
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γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε 

νπνία θπξψζεθε κε ην Λ. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξίδνληαη, αληηζηνίρσο, ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/475/∆Δ ηνπ 

Ππκβνπιίνπ ηεο 13εο Ηνπλίνπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 

22.6.2002, ζ. 3) ή εζηθή απηνπξγία ή ζπλέξγεηα ή απφπεηξα δηάπξαμεο εγθιήκαηνο, φπσο 

νξίδνληαη ζην άξζξν 4 απηήο, 

ε) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, 

φπσο απηέο νξίδνληαη ζην άξζξν 1 ηεο Νδεγίαο 2005/60/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 26εο Νθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο 

θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνία 

ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην Λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 

ζη) παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 2 ηεο 

Νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο 5εο Απξηιίνπ 2011, 

γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/∆Δ ηνπ 

Ππκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε 

ην Λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ζ ππνρξέσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξέα εθαξκφδεηαη επίζεο φηαλ ην πξφζσπν εηο βάξνο 

ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρεη εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ. Ζ ππνρξέσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ 

εδαθίνπ αθνξά: 

αα) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Ξ.Δ.), ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ 

εηαηξεηψλ (Η.Θ.Δ.) θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ν.Δ. θαη Δ.Δ.), ηνπο δηαρεηξηζηέο, 

ββ) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ηνλ δηεπζχλνληα ζχκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα 

κέιε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ, 

γγ) ζηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ ηα κέιε ηνπ ∆ηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ. 

Πε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ε ππνρξέσζε ησλ πξνεγνχκελσλ 

εδαθίσλ αθνξά ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζη) ε θαηά ηα αλσηέξσ, πεξίνδνο απνθιεηζκνχ 

δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε.  

 

 2.2.3.2. α) Όηαλ ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη απηφ έρεη δηαπηζησζεί απφ δηθαζηηθή ή 

δηνηθεηηθή απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλνο ή ηελ εζληθή λνκνζεζία ή/θαη φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα 

απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη ν πξνζθέξσλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ 

αθνξά ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Αλ ν πξνζθέξσλ είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα 
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φζν θαη ηελ επηθνπξηθή αζθάιηζε. 

∆ελ απνθιείεηαη ν πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο, φηαλ έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ 

είηε θαηαβάιινληαο ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο πνπ νθείιεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ πξνζηίκσλ είηε 

ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο30. 

β) Όηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή γλσξίδεη ή κπνξεί λα απνδείμεη κε ηα θαηάιιεια κέζα φηη έρνπλ 

επηβιεζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) εηψλ πξηλ απφ 

ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο: αα) ηξεηο (3) πξάμεηο επηβνιήο 

πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα 

παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ ραξαθηεξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηελ ππνπξγηθή 

απφθαζε 2063/∆1632/2011 (Β' 266), φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, σο «πςειήο» ή «πνιχ πςειήο» 

ζνβαξφηεηαο, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο, ή ββ) 

δχν (2) πξάμεηο επηβνιήο πξνζηίκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθά φξγαλα ηνπ Πψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζίαο γηα παξαβάζεηο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο πνπ αθνξνχλ ηελ αδήισηε 

εξγαζία, νη νπνίεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθά απφ δχν (2) δηελεξγεζέληεο ειέγρνπο. Νη ππφ αα' θαη 

ββ' θπξψζεηο πξέπεη λα έρνπλ απνθηήζεη ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ. Ο ιφγνο 

απνθιεηζκνχ δελ εθαξκφδεηαη φηαλ ε εθηηκψκελε αμία ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο ΦΠΑ, 

είλαη ίζε ή θαηψηεξε απφ ην πνζφ ησλ είθνζη ρηιηάδσλ (20.000) Δπξψ ζχκθσλα κε ηελ 

παξ. 2γ άξζξνπ 73 ηνπ Ν. 4412/2016. 

2.2.3.3.31 Θαη' εμαίξεζε, επίζεο, ν πξνζθέξσλ δελ απνθιείεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο, 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.3.2, ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά 

πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί ή φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο 

ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν 

εδάθην ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 73 Λ. 4412/2016, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο ηεο 

πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο. 

2.2.3.4. Απνθιείεηαη
32

 απφ ηε ζπκκεηνρή ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, 

πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηο: 

(α) εάλ έρεη αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ Λ. 

4412/2016,  

(β) εάλ ηειεί ππφ πηψρεπζε ή έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή 

ηειεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή έρεη ππαρζεί ζε 

δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή έρεη αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο 

ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κία εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

                                                
30 Ξξβι. άξζξν 73 παξ. 2 ηειεπηαίν εδάθην ηνπ λ. 4412/2016. (Πρεηηθή δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα 
πεξηιακβάλεηαη ζην ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Ρ.Δ..Γ.) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 λ. 4412/2016 
31 Δπηζεκαίλεηαη φηη ε πξφβιεςε ηεο παξ. 3 γηα παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ησλ παξ. 1 θαη 2 απνηειεί 

δπλαηφηεηα ηεο A.A. (πξβι. 73 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016). Πε πεξίπησζε πνπ δελ επηζπκεί λα πξνβιέςεη ηε ζρεηηθή 

δπλαηφηεηα ε A.A. δηαγξάθεηαη ε παξάγξαθνο 3 α ή/θαη β αληίζηνηρα. 
32 Νη ιφγνη ηεο παξαγξάθνπ 4 απνηεινχλ δπλεηηθνχο ιφγνπο απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 4 λ. 4412/2016. 

Θαηά ζπλέπεηα, ε Α.Α. δχλαηαη λα επηιέμεη έλαλ, πεξηζζφηεξνπο, φινπο ή ελδερνκέλσο θαη θαλέλαλ απφ ηνπο ιφγνπο 

απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 4, ζπλεθηηκψληαο ηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο (εθηηκψκελε αμία απηήο, 

εηδηθέο πεξηζηάζεηο θιπ), κε ζρεηηθή πξφβιεςε ζηε δηαθήξπμε (πξβι. αηηηνινγηθή έθζεζε λφκνπ 4412/2016 - άξζξν 73 

παξ. 4). Δπηζεκαίλεηαη, επίζεο, φηη ε επηινγή απφ ηελ Α.Α. ιφγνπ/σλ απνθιεηζκνχ ηεο παξ. 4 δηακνξθψλεη αληηζηνίρσο ηηο 

επηινγέο ηεο ζηα ζρεηηθά πεδία ηνπ ΡΔΓ, θαζψο θαη ηα κέζα απφδεημεο ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2. 
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πεξίπησζε απηή, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα 

εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε 

ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο33, 

(γ) ππάξρνπλ επαξθψο εχινγεο ελδείμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπέξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο ζπλήςε ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ, 

δ) εάλ κία θαηάζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ Λ. 

4412/2016 δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί απνηειεζκαηηθά κε άιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθά, κέζα, 

(ε) εάλ κία θαηάζηαζε ζηξέβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρή ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα θαηά ηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 48 ηνπ Λ. 4412/2016, δελ κπνξεί λα ζεξαπεπζεί κε άιια, ιηγφηεξν 

παξεκβαηηθά, κέζα, 

(ζη) εάλ έρεη επηδείμεη ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηα θαηά ηελ εθηέιεζε νπζηψδνπο 

απαίηεζεο ζην πιαίζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε 

αλαζέηνληα θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο, 

(δ) εάλ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο, έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο ή δελ είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη 

ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 23 ηεο παξνχζαο, 

(ε) εάλ επηρείξεζε λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, λα απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ 

αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή λα παξάζρεη εμ ακειείαο 

παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ 

αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε, 

(ζ) εάλ έρεη δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα, ην νπνίν ζέηεη ελ ακθηβφισ ηελ 

αθεξαηφηεηά ηνπ, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο δεκνζίσλ έξγσλ θαη θαηαιακβάλεη ηε ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία. 

Δάλ ζηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο (α) έσο (ζ) ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί 

κε ακεηάθιεηε απφθαζε, απηή αλέξρεηαη ζε ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ 

ζρεηηθνχ γεγνλφηνο.  

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα κελ απνθιείεη έλαλ νηθνλνκηθφ θνξέα, ν νπνίνο βξίζθεηαη ζε κηα 

εθ ησλ θαηαζηάζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε β΄ ηεο παξ. 4, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

απνδεδεηγκέλα ν ελ ιφγσ θνξέαο είλαη ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβάλνληαο ππφςε 

ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο θαη ηα κέηξα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο 

2.2.3.5. Ν πξνζθέξσλ απνθιείεηαη ζε νπνηνδήπνηε ρξνληθφ ζεκείν θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξίζθεηαη, ιφγσ πξάμεσλ 

ή παξαιείςεψλ ηνπ, είηε πξηλ είηε θαηά ηε δηαδηθαζία, ζε κία απφ ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο 

2.2.3.6. Ξξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ εκπίπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 , 2.2.3.2.β. θαη 2.2.3.43434 κπνξεί λα πξνζθνκίδεη 

ζηνηρεία πξνθεηκέλνπ λα απνδείμεη φηη ηα κέηξα πνπ έιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδείμνπλ ηελ 

                                                
33

 Πρεηηθή δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα πεξηιακβάλεηαη ζην Ρ.Δ..Γ. (γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ), 

θαζψο θαη ηα κέζα απφδεημεο ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2. 

 
34 Όπσο πξνεγνχκελε ππνζεκείσζε 
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αμηνπηζηία ηνπ, παξφηη ζπληξέρεη ν ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθάζαξζε). Δάλ ηα ζηνηρεία 

θξηζνχλ επαξθή, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ απνθιείεηαη απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο. Ρα κέηξα πνπ ιακβάλνληαη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο αμηνινγνχληαη ζε 

ζπλάξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο πεξηζηάζεηο ηνπ πνηληθνχ αδηθήκαηνο ή ηνπ 

παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κέηξα θξηζνχλ αλεπαξθή, γλσζηνπνηείηαη ζηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ην 

ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηήο. Νηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί, ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, ζε εζληθφ επίπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζίεο 

ζχλαςεο ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεί λα θάλεη ρξήζε ηεο αλσηέξσ 

δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε 35. 

2.2.3.7. Ζ απφθαζε γηα ηελ δηαπίζησζε ηεο επάξθεηαο ή κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κέηξσλ 

θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν εθδίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ 

άξζξνπ 73 ηνπ Λ. 4412/2016. 

Δάλ ε πεξίνδνο απνθιεηζκνχ δελ έρεη θαζνξηζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε, νξίδεηαη φηη ζηηο 

πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.1 ε πεξίνδνο απηή αλέξρεηαη ζε πέληε (5) έηε απφ ηελ 

εκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο κε ακεηάθιεηε απφθαζε θαη ζηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 

2.2.3.4 ζηα ηξία (3) έηε απφ ηελ εκεξνκελία ηνπ ζρεηηθνχ γεγνλφηνο36. 

2.2.3.8. Νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζηνλ νπνίν έρεη επηβιεζεί, κε ηελ θνηλή ππνπξγηθή απφθαζε 

ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Λ. 4412/2016, ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιείεηαη απηνδίθαηα θαη απφ ηελ 

παξνχζα δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

 

Κξηηήξηα Δπηινγήο37 

2.2.4 . Καηαιιειφιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο38 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

απαηηείηαη λα αζθνχλ δξαζηεξηφηεηα ζπλαθή κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο. Οη νηθνλνκηθνί 

θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζηα 

Μεηξψα Μειεηεηψλ ή Δηαηξηψλ/Γξαθείσλ Μειεηψλ, φπσο ηζρχνπλ κεηά ηελ έθδνζε ηνπ 

Π.Γ. 71/2019 (ΦΔΚ 112/Α/03-07-2019) ηδίσο θαηά ηελ κεηαβαηηθή πεξίνδν 

εθαξκνγήο ηνπ Μεηξψνπ Μειεηεηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ Γεκνζίσλ Έξγσλ ΜΗ.Μ.Δ.Γ.Δ. 

(άξζξα 10 & 39), ζηελ θαηεγνξία (24) Γαζηθέο Μειέηεο θαη αλάινγεο ηάμεο πηπρίνπ.  

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

απαηηείηαη λα είλαη εγγεγξακκέλνη ζε έλα απφ ηα επαγγεικαηηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην 

θξάηνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ή λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδήπνηε άιιε απαίηεζε νξίδεηαη ζην 

Ξαξάξηεκα XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016. Δθφζνλ νη νηθνλνκηθνί θνξείο 

απαηηείηαη λα δηαζέηνπλ εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη κέιε ζπγθεθξηκέλνπ νξγαληζκνχ γηα λα 

κπνξνχλ λα παξάζρνπλ ηε ζρεηηθή ππεξεζία ζηε ρψξα θαηαγσγήο ηνπο, ε αλαζέηνπζα αξρή 

κπνξεί λα ηνπο δεηεί λα απνδείμνπλ φηη δηαζέηνπλ ηελ έγθξηζε απηή ή φηη είλαη κέιε ηνπ ελ ιφγσ 

νξγαληζκνχ ή λα ηνπο θαιέζεη λα πξνβνχλ ζε έλνξθε δήισζε ελψπηνλ ζπκβνιαηνγξάθνπ 

                                                
35 Ξξβι παξ. 7 άξζξνπ 73 λ. 4412/2016. 

36 Άξζξν 73 παξ.10 ηνπ Λ.4412/2016, φπσο ζπκπιεξψζεθε απφ ηελ παξ. 9 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Λ.4497/2017 
37 Δπηζεκαίλεηαη φηη φια ηα θξηηήξηα επηινγήο είλαη πξναηξεηηθά, ηίζεληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε θαηά ηελ θξίζε θαη ηε 

δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο A.A. θαη πξέπεη λα ζρεηίδνληαη θαη λα είλαη αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο (Ξξβι. άξζξν 75 

παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016). Δπηζεκαίλεηαη, επίζεο, φηη νη A.A. κπνξνχλ λα επηβάιινπλ ζηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο σο 

απαηηήζεηο ζπκκεηνρήο κφλν ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.4, 2.2.5 θαη 2.2.6. Έρνπλ ηε δπλαηφηεηα, 

θαηά ζπλέπεηα, λα επηιέμνπλ έλα, πεξηζζφηεξα ή φια ελδερνκέλσο ηα σο άλσ θξηηήξηα επηινγήο, ζπλεθηηκψληαο ηα 

ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππφ αλάζεζε ζχκβαζεο (εθηηκψκελε αμία απηήο, εηδηθέο πεξηζηάζεηο θιπ), κε ζρεηηθή 

πξφβιεςε ζηε δηαθήξπμε. 
38 Ξξβι άξζξν 75 παξ. 2 λ. 4412/2016 
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ζρεηηθά κε ηελ άζθεζε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ επαγγέικαηνο.  

Πηελ πεξίπησζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ εγθαηεζηεκέλσλ ζε θξάηνο κέινπο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Νηθνλνκηθνχ Σψξνπ (Δ.Ν.Σ) ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ πξνζρσξήζεη ζηε ΠΓΠ, ή ζε ηξίηεο ρψξεο πνπ 

δελ εκπίπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξίπησζε θαη έρνπλ ζπλάςεη δηκεξείο ή πνιπκεξείο 

ζπκθσλίεο κε ηελ Έλσζε ζε ζέκαηα δηαδηθαζηψλ αλάζεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, απαηηείηαη λα 

είλαη εγγεγξακκέλνη ζε αληίζηνηρα επαγγεικαηηθά κεηξψα. 

Νη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνί θνξείο ζα πξέπεη λα είλαη εγγεγξακκέλνη 

ζην νηθείν επαγγεικαηηθφ κεηξψν, εθφζνλ, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, απαηηείηαη ε 

εγγξαθή ηνπο γηα ηελ ππφ αλάζεζε ππεξεζία  

2.2.5 . Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα39 

Όζνλ αθνξά ζηελ νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ : 

 Βεβαίσζε εμφθιεζεο νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ΓΔΥΡΔΔ κέρξη ηέινπο έηνπο 2020. 

 

2.2.6 .Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα
40

 

Γηα λα δηαζθαιηζηεί φηη νη ππνςήθηνη δηαζέηνπλ ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα θαη 

άξα ηελ αλαγθαία εκπεηξία γηα λα εθηειέζνπλ ηελ ζχκβαζε ζε θαηάιιειν επίπεδν πνηφηεηαο 

απαηηείηαη λα ηζρχνπλ αζξνηζηηθά ηα θάησζη: εκπεηξία ζε α)εξγαζίεο ιήςεο δνθηκαζηηθψλ 

επηθαλεηψλ, β) ππνινγηζκφ ησλ νγθνκεηξηθψλ θαη πξνζαπμεηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δάζνπο, γ) 

ζχληαμεο δηαρεηξηζηηθψλ ραξηψλ θαζψο θαη δ) εθπφλεζε δηαρεηξηζηηθήο κειέηεο ζε 

πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή Natura2000.  

2.2.7 . Πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο41 

∆ΔΛ ΑΞΑΗΡΔΗΡΑΗ. 

  

                                                
39 Ξξβι άξζξν 75 παξ. 3 λ. 4412/2016. Νη Α.Α. κπνξνχλ λα επηιέμνπλ έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην 

παξφλ άξζξν θαη λα δηακνξθψζνπλ αληίζηνηρα ηα πεδία ηνπ Ρ.Δ..Γ. (γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ), ζχκθσλα κε ην άξζξν 

2.2.9.1, θαζψο θαη ηα κέζα απφδεημεο ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2. Δπηζεκαίλεηαη, πεξαηηέξσ, φηη κπνξνχλ (ρσξίο απηφ λα είλαη 

ππνρξεσηηθφ) λα δηακνξθψζνπλ ην παξφλ άξζξν είηε απαηηψληαο, σο πξνο ηα θξηηήξηα πνπ επηιέγνπλ, ειάρηζηα επίπεδα 

νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο, ηα νπνία πξέπεη λα θαιχπηνπλ νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο κε 

αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα κεγέζε (π.ρ. θχθινο εξγαζηψλ 200.000 επξψ ηα 3 ηειεπηαία έηε), είηε δεηψληαο απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο λα δειψζνπλ ηηο δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαο ηε κεζνδνινγία κε ηελ νπνία ζα 

αμηνινγήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. 

Ξξβι. θαη ηελ Θαηεπζπληήξηα Νδεγία 13 ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Π. ''Κπιηήπια ποιοηικήρ επιλογήρ δημοζίων ζςμβάζεων και έλεγσορ 

καηαλληλόληηαρ: ειδικά η οικονομική και σπημαηοοικονομική επάπκεια και η ηεσνική και επαγγελμαηική ικανόηηηα'' (ΑΓΑ 

ΥΒ7ΝΜΡΒ-ΡΙ7) θαη εηδηθφηεξα ηελ Δλφηεηα IΗΗ, φπνπ παξαηίζεληαη ζρεηηθά παξαδείγκαηα 
40 Ξξβι άξζξν 75 παξ. 4 λ. 4412/2016. Όζνλ αθνξά ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, νη Α.Α. κπνξνχλ λα 
επηβάιινπλ απαηηήζεηο πνπ λα εμαζθαιίδνπλ φηη νη νηθνλνκηθνί θνξείο δηαζέηνπλ ηνπο αλαγθαίνπο αλζξψπηλνπο θαη 
ηερληθνχο πφξνπο θαη ηελ εκπεηξία γηα λα εθηειέζνπλ ηε ζχκβαζε ζε θαηάιιειν επίπεδν πνηφηεηαο. Νη Α.Α. κπνξεί λα 
απαηηνχλ εηδηθφηεξα απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο, λα δηαζέηνπλ ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν εκπεηξίαο, απνδεηθλπφκελν κε 
θαηάιιειεο ζπζηάζεηο απφ ζπκβάζεηο πνπ έρνπλ εθηειεζηεί θαηά ην παξειζφλ. Κηα Α.Α. κπνξεί λα ζεσξεί φηη έλαο 
νηθνλνκηθφο θνξέαο δελ δηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο επαγγεικαηηθέο ηθαλφηεηεο εάλ δηαπηζηψζεη φηη απηφο έρεη ζπγθξνπφκελα 
ζπκθέξνληα πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ αξλεηηθά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο.   Νη Α.Α. κπνξνχλ λα επηιέμνπλ έλα ή 
πεξηζζφηεξα απφ ηα θξηηήξηα πνπ αλαθέξνληαη ζην παξφλ άξζξν θαη λα δηακνξθψζνπλ αληίζηνηρα ηα πεδία ηνπ Ρ.Δ..Γ. 
(γηα ηηο ζπκβάζεηο θάησ ησλ νξίσλ),θαζψο θαη ηα κέζα απφδεημεο ηνπ άξζξνπ 2.2.9.2. Δπηζεκαίλεηαη, πεξαηηέξσ, φηη 
κπνξνχλ (ρσξίο απηφ λα είλαη ππνρξεσηηθφ) λα δηακνξθψζνπλ ην παξφλ άξζξν είηε απαηηψληαο, σο πξνο ηα θξηηήξηα πνπ 
επηιέγνπλ, ειάρηζηα επίπεδα ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο, ηα νπνία πξέπεη λα θαιχπηνπλ νη πξνζθέξνληεο 
νηθνλνκηθνί θνξείο κε αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλα κεγέζε (π.ρ. ηνπιάρηζηνλ ......... ζπλαθείο παξαδφζεηο ηα 3 ηειεπηαία έηε) 
θαηά ηξφπν αληηθεηκεληθφ, δηαθαλή ρσξίο λα εηζάγνπλ δηαθξίζεηο ζε βάξνο ησλ ζπκκεηερφλησλ είηε δεηψληαο απφ ηνπο 
νηθνλνκηθνχο θνξείο λα δειψζνπλ ηηο δεηνχκελεο πιεξνθνξίεο αλαθέξνληαο ηε κεζνδνινγία κε ηελ νπνία ζα 

αμηνινγήζνπλ ηηο πιεξνθνξίεο απηέο. Ξξβι. θαη ηελ Θαηεπζπληήξηα Νδεγία 13 ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Π. ''Θξηηήξηα πνηνηηθήο 
επηινγήο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ θαη έιεγρνο θαηαιιειφιεηαο: εηδηθά ε νηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα θαη ε 
ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα'' (ΑΓΑ ΥΒ7ΝΜΡΒ-ΡΙ7)  θαη εηδηθφηεξα ηελ Δλφηεηα IV παξ. 1, φπνπ παξαηίζεληαη 
ζρεηηθά  παξαδείγκαηα. 
41 Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα πξφηππα είλαη πξναηξεηηθά, ήηνη ηίζεληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε, θαηά ηελ θξίζε θαη ηε δηαθξηηηθή 
επρέξεηα ηεο Α.Α. θαη πξέπεη λα ζρεηίδνληαη θαη λα είλαη αλάινγα κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο (Ξξβι. άξζξν 82 λ. 
4412/2016) 
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2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξίησλ 

∆ΔΛ ΑΞΑΗΡΔΗΡΑΗ. 

2.2.9 Καλφλεο απφδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1. Ξξνθαηαξθηηθή απφδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ 

Ξξνο πξνθαηαξθηηθή απφδεημε φηη νη πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο: α) δελ βξίζθνληαη ζε κία 

απφ ηηο θαηαζηάζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 θαη β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο ησλ 

παξαγξάθσλ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 θαη 2.2.7 ηεο παξνχζεο, πξνζθνκίδνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνρήο, ην πξνβιεπφκελν απφ ην άξζξν 79 παξ. 4 ηνπ 

Λ. 4412/2016 Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο ∆ήισζεο (ΡΔ∆) (Β/3698/16-11-2016), 

ζχκθσλα κε ην επηζπλαπηφκελν ζηελ παξνχζα Ξαξάξηεκα Δ, ην νπνίν απνηειεί ελεκεξσκέλε 

ππεχζπλε δήισζε, κε ηηο ζπλέπεηεο ηνπ Λ. 1599/1986. 

Ρν ΡΔ∆42 θαηαξηίδεηαη απφ ηηο αλαζέηνπζεο αξρέο βάζεη ηνπ ηππνπνηεκέλνπ εληχπνπ ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο Α ηεο Απφθαζεο 158/2016 ηεο ΔΑΑ∆ΖΠ θαη ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο 

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξείο ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηεο Θαηεπζπληήξηαο Νδεγίαο 

15/2016 (Α∆Α: ΥΣ0ΓΝΜΡΒ-ΑΘΖ). Ρν ΡΔ∆ ζε επεμεξγάζηκε κνξθή είλαη αλαξηεκέλν ζηελ 

ηζηνζειίδα ηεο ΔΑΑ∆ΖΠ (www.eaadhsy.gr ) θαη (www.hsppa.gr ). 

Ρν ΡΔΓ κπνξεί λα ππνγξάθεηαη έσο δέθα (10) εκέξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Πε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ έλα θπζηθά πξφζσπα είλαη κέιε ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξέα ή έρνπλ εμνπζία 

εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ, ππνβάιιεηαη έλα Ρππνπνηεκέλν Έληππν 

πεχζπλεο Γήισζεο (ΡΔΓ), ην νπνίν ππνγξάθεηαη, ην νπνίν είλαη δπλαηφ λα θέξεη κφλν ηελ 

ππνγξαθή ηνπ θαηά πεξίπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα σο πξνθαηαξθηηθή 

απφδεημε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηνπ άξζξνπ 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο γηα ην ζχλνιν ησλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ είλαη κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ή 

έρνπλ εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφλ.  

Υο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα λνείηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη 

απφ ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ή ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζήο ηνπ θαηά ην ρξφλν ππνβνιήο ηεο 

πξνζθνξάο ή ην αξκνδίσο εμνπζηνδνηεκέλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεί ηνλ νηθνλνκηθφ 

θνξέα γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ ή γηα ζπγθεθξηκέλε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

Πηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην Ρππνπνηεκέλν 

Έληππν πεχζπλεο Γήισζεο ( ΡΔΓ), ππνβάιιεηαη ρσξηζηά απφ θάζε κέινο ηεο έλσζεο. 

 

 

                                                
42 Ρν ΡΔΓ πεξηιακβάλεη ηα αθφινπζα Κέξε: Κέξνο Η Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο θαη ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, Κέξνο ΗΗ Ξιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα, Κέξνο ΗΗΗ Θξηηήξηα απνθιεηζκνχ, Κέξνο IV 

Θξηηήξηα Δπηινγήο, ..., Κέξνο VI Ρειηθέο δειψζεηο 

 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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2.2.9.2. Απνδεηθηηθά κέζα43 

Α. Ρν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο 

ηνπο, φπσο νξίδνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.1 έσο 2.2.8, θξίλνληαη θαηά ηελ ππνβνιή ηεο 

πξνζθνξάο, θαηά ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξνχζαο θαη θαηά ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ Λ. 4412/201644. 

Πηελ πεξίπησζε πνπ πξνζθέξσλ νηθνλνκηθφο θνξέαο ή έλσζε απηψλ ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο 

άιισλ θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθφ 2.2.8. ηεο παξνχζαο, νη θνξείο ζηελ ηθαλφηεηα 

ησλ νπνίσλ ζηεξίδεηαη ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη 

δελ ζπληξέρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα 

ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο θαηά πεξίπησζε (παξάγξαθνη 2.2.4- 2.2.8)45. 

Ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηήζεη έλαλ θνξέα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνίνπ 

ζηεξίδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαίνο δελ πιεξνί ην ζρεηηθφ θξηηήξην επηινγήο ή γηα ηνλ νπνίν 

ζπληξέρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξάθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.446. 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάιινπλ δηθαηνινγεηηθά ή άιια απνδεηθηηθά 

ζηνηρεία, αλ θαη ζην κέηξν πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβάλεη ηα 

πηζηνπνηεηηθά ή ηηο ζπλαθείο πιεξνθνξίεο απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο - κέινο ηεο Έλσζεο, ε νπνία δηαηίζεηαη δσξεάλ, φπσο εζληθφ 

κεηξψν ζπκβάζεσλ, εηθνληθφ θάθειν επηρείξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζήθεπζεο 

εγγξάθσλ ή ζχζηεκα πξνεπηινγήο. Ζ δήισζε γηα ηελ πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ 

εκπεξηέρεηαη ζην Ρππνπνηεκέλν Έληππν πεχζπλεο ∆ήισζεο (ΡΔ∆) ηνπ άξζξνπ 79 παξ. 4 Λ. 

4412/2016 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβάινπλ δηθαηνινγεηηθά, φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή 

πνπ έρεη αλαζέζεη ηε ζχκβαζε δηαζέηεη ήδε ηα σο άλσ δηθαηνινγεηηθά θαη απηά εμαθνινπζνχλ 

λα ηζρχνπλ47. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη γίλνληαη απνδεθηέο: 

 νη έλνξθεο βεβαηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε, εθφζνλ 

έρνπλ ζπληαρζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο,  

 νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. εκεηψλεηαη φηη δελ 

απαηηείηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο ηνπο. 

 

Β. 1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκήο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3 νη 

πξνζθέξνληεο νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά48: 

                                                
43 Ξξβ. άξζξν 80 λ. 4412/2016 Δπηζεκαίλεηαη, πεξαηηέξσ φηη ε A.A. δεηάεη απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα πξνζθνκίζνπλ 

κφλν εθείλα ηα απνδεηθηηθά κέζα πνπ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ θαη ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ έρεη νξίζεη 

ζηα άξζξα 2.2.3 έσο 2.2.8 ηεο παξνχζαο. Δάλ, γηα παξάδεηγκα, δελ απαηηήζεη ειάρηζηα επίπεδα ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ηφηε δελ ζα δεηήζεη νχηε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξ. Β.3 ηεο παξνχζαο 
44 Ξξβι άξζξν 104 παξ. 1 λ. 4412/2016 
45 Ξξβι άξζξν 78 παξ. 1 λ. 4412/2016 
46 Ζ αλαθνξά ζηελ παξ. 2.2.3.4 πξνβιέπεηαη εθφζνλ ε A.A. νξίζεη ζηε Γηαθήξπμε έλαλ, πεξηζζφηεξνπο ή φινπο ηνπο ιφγνπο 

απνθιεηζκνχ ηεο ελ ιφγσ παξαγξάθνπ. Ππκπιεξψλεηαη αλαιφγσο (πξβι παξ. 1 άξζξν 78 λ. 4412/2016 
47 Ξξβι άξζξν 79 παξ. 6 λ. 4412/2016. 
48 Πρεηηθά κε ηελ θαηάξγεζε ηεο ππνρξέσζεο ππνβνιήο πξσηνηχπσλ ή επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ εγγξάθσλ ζε 

δηαγσληζκνχο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ δηεπθξηλίδνληαη ηα εμήο: 

1. Απιά αληίγξαθα δεκνζίσλ εγγξάθσλ: 

Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ή ησλ αθξηβψλ αληηγξάθσλ ησλ δεκνζίσλ 

εγγξάθσλ, πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ ηηο ππεξεζίεο θαη ηνπο θνξείο ηεο πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 

4250/2014. Πεκεησηένλ φηη ε παξαπάλσ ξχζκηζε δελ θαηαιακβάλεη ηα ζπκβνιαηνγξαθηθά έγγξαθα (ι.ρ. πιεξεμνχζηα, 

έλνξθεο βεβαηψζεηο θ.ν.θ.), γηα ηα νπνία ζπλερίδεη λα πθίζηαηαη ε ππνρξέσζε ππνβνιήο θεθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ. 
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α) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 απφζπαζκα ηνπ ζρεηηθνχ κεηξψνπ, φπσο ηνπ πνηληθνχ κεηξψνπ 

ή, ειιείςεη απηνχ, ηζνδχλακν έγγξαθν πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή αξρή 

ηνπ θξάηνπο-κέινπο ή ηεο ρψξαο θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο, απφ ην νπνίν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη απηέο νη πξνυπνζέζεηο, πνπ λα έρεη 

εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. 

Ζ ππνρξέσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο άλσ απνζπάζκαηνο αθνξά θαη ζηα κέιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ νξγάλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή ζηα πξφζσπα πνπ έρνπλ 

εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ θαηά ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα 

ζηελ σο άλσ παξάγξαθν 2.2.3.1, 

β) γηα ηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.2  θαη 2.2.3.4 πεξίπησζε β΄ πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηελ 

αξκφδηα αξρή ηνπ νηθείνπ θξάηνπο - κέινπο ή ρψξαο, πνπ λα είλαη ελ ηζρχ θαηά ην ρξφλν 

ππνβνιήο ηνπ, άιισο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλαθέξεηαη ζε απηφ ρξφλνο ηζρχνο, πνπ λα έρεη 

εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ θαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ αλαθνξηθά κε ηνπο νξγαληζκνχο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (ζηελ πεξίπησζε πνπ ν 

πξνζσξηλφο αλάδνρνο έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα αθνξά Νξγαληζκνχο θχξηαο θαη 

επηθνπξηθήο αζθάιηζεο) ζηνπ νπνίνπο νθείιεη λα θαηαβάιεη εηζθνξέο].  

Δηδηθά γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.2α., πέξαλ ηνπ σο άλσ πηζηνπνηεηηθνχ, 

ππνβάιιεηαη ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο φηη δελ έρεη εθδνζεί δηθαζηηθή ή δηνηθεηηθή 

απφθαζε κε ηειεζίδηθε θαη δεζκεπηηθή ηζρχ γηα ηελ αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά 

ζηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο. 

Γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα, ηα πηζηνπνηεηηθά φηη δελ 

ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή φηη δελ έρνπλ 

ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, εθδίδνληαη απφ ην αξκφδην Ξξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα. Ρν πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε 

δηθαζηηθή απφθαζε εθδίδεηαη απφ ην νηθείν Ξξσηνδηθείν ηεο έδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, ην 

δε πηζηνπνηεηηθφ φηη δελ έρεη ηεζεί ππφ εθθαζάξηζε κε απφθαζε ησλ εηαίξσλ εθδίδεηαη απφ ην 

Γ.Δ.Κ.Ζ., ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο, σο θάζε θνξά ηζρχνπλ. Ρα θπζηθά πξφζσπα 

(αηνκηθέο επηρεηξήζεηο) δελ πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε ζέζεσο ζε εθθαζάξηζε.  

Ζ κε αλαζηνιή ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, γηα ηνπο 

εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο απνδεηθλχεηαη κέζσ ηεο ειεθηξνληθήο 

πιαηθφξκαο ηεο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Δζφδσλ (εθηχπσζε ηεο θαξηέιαο ¨Πηνηρεία 

Κεηξψνπ/Δπηρείξεζεο¨ φπσο απηά εκθαλίδνληαη ζην taxisnet). 

γ) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηνπ άξζξνπ 2.2.3.2γ ηεο παξνχζαο, πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε 

Ξξνγξακκαηηζκνχ θαη Ππληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ Πρέζεσλ, πνπ λα έρεη εθδνζεί 

έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηνπλ νη πξάμεηο επηβνιήο 

                                                                                                                                                                                         
2. Απιά αληίγξαθα αιινδαπψλ δεκνζίσλ εγγξάθσλ: 

Δπίζεο, γίλνληαη απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα εγγξάθσλ πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ αιινδαπέο αξρέο, ππφ ηελ 

πξνυπφζεζε φηη απηά είλαη λνκίκσο επηθπξσκέλα απφ ηελ αξκφδηα αξρή ηεο ρψξαο απηήο, θαη έρνπλ επηθπξσζεί απφ δηθεγφξν, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Θψδηθα Γηθεγφξσλ (Λ4194/2013). Πεκεηψλεηαη φηη δελ ζίγνληαη θαη 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, νη απαηηήζεηο ππνβνιήο δεκνζίσλ εγγξάθσλ κε ζπγθεθξηκέλε επηζεκείσζε (APOSTILLE), νη 

νπνίεο απνξξένπλ απφ δηεζλείο ζπκβάζεηο ηεο ρψξαο (Πχκβαζε ηεο Σάγεο) ή άιιεο δηαθξαηηθέο ζπκθσλίεο (βι. θαη ζεκείν 6.2.) 

3. Απιά αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ:  
Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ αληίγξαθα ηδησηηθψλ εγγξάθσλ ηα νπνία έρνπλ επηθπξσζεί 
απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Θψδηθα Γηθεγφξσλ (Λ 4194/2013), θαζψο θαη 
επθξηλή θσηναληίγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ εγγξάθσλ θέξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζίεο θαη θνξείο ηεο 
πεξίπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 4250/2014. 
4. Ξξσηφηππα έγγξαθα θαη επηθπξσκέλα αληίγξαθα Γίλνληαη ππνρξεσηηθά απνδεθηά θαη πξσηφηππα ή λνκίκσο επηθπξσκέλα 

αληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ εγγξάθσλ, εθφζνλ ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο 
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πξνζηίκνπ πνπ έρνπλ εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα δχν (2) 

εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο.  Κέρξη λα θαηαζηεί 

εθηθηή ε έθδνζε ηνπ αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθνχ, απηφ αληηθαζίζηαηαη απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, ρσξίο λα απαηηείηαη επίζεκε δήισζε ηνπ ΠΔΞΔ ζρεηηθά κε ηελ έθδνζε ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ 

Αλ ην θξάηνο-κέινο ή ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδίδεη ηέηνηνπ είδνπο έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά ή 

φπνπ ην έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηηο παξαγξάθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α‟ θαη β‟, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 

2.2.3.4, ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθα κπνξεί λα αληηθαζίζηαληαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ή, ζηα 

θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή 

αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνπο - κέινπο ή ηεο ρψξαο 

θαηαγσγήο ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο. 

Νη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρέο παξέρνπλ, φπνπ θξίλεηαη αλαγθαίν, επίζεκε δήισζε ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη φηη δελ εθδίδνληαη ηα έγγξαθα ή ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξνχζαο παξαγξάθνπ ή φηη 

ηα έγγξαθα απηά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 

2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 πεξ. α‟ θαη β‟, θαζψο θαη ζηελ πεξ. β΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4. Νη επίζεκεο 

δειψζεηο θαζίζηαληαη δηαζέζηκεο κέζσ ηνπ επηγξακκηθνχ απνζεηεξίνπ πηζηνπνηεηηθψλ (e-Certis) 

ηνπ άξζξνπ 81 ηνπ λ. 4412/2016. 

δ) Γηα ηηο πεξηπηψζεηο α΄, γ΄, δ΄, ε΄, ζη΄, δ΄, θαη ή ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4, ππεχζπλε δήισζε 

ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ 

παξάγξαθν ιφγνη απνθιεηζκνχ. 

ε)Γηα ηελ πεξίπησζε ζ΄ ηεο παξαγξάθνπ 2.2.3.4., πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο. Γηα ηνπο 

εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα κειεηεηέο - θπζηθά πξφζσπα, πξνζθνκίδεηαη πηζηνπνηεηηθφ ηνπ 

Ρ.Δ.Δ., ή ηνπ αληίζηνηρνπ επηκειεηεξίνπ (φηαλ απηφ έρεη πεηζαξρηθέο εμνπζίεο επί ησλ κειψλ 

ηνπ) πεξί κε δηάπξαμεο παξαπηψκαηνο, γηα ην νπνίν επηβιήζεθε πεηζαξρηθή πνηλή. Ρα Γξαθεία / 

Δηαηξείεο Κειεηψλ, θαζψο θαη ηα θπζηθά πξφζσπα-κειεηεηέο, αλεμάξηεηα απφ ηελ ρψξα 

εγθαηάζηαζεο (Διιάδα ή αιινδαπή), ηα νπνία δελ ππφθεηληαη ζηνπο άλσ πεηζαξρηθνχο θνξείο, 

ππνβάινπλ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν ππφθεηληαη, εθφζνλ απηφο έρεη πεηζαξρηθέο 

εμνπζίεο ζηα κέιε ηνπ, δηαθνξεηηθά ππνβάινπλ ππεχζπλε δήισζε φηη: α) δελ ππάξρεη 

πεηζαξρηθφο θνξέαο θαη β) δελ έρνπλ δηαπξάμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα.  

ζη) γηα ηελ παξάγξαθν 2.2.3.8. ππεχζπλε δήισζε ηνπ πξνζθέξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξέα φηη 

δελ έρεη εθδνζεί ζε βάξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 74 ηνπ λ. 

4412/2016. 

B.2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ άξζξνπ 2.2.4. (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ 

άζθεζε επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκίδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ νηθείνπ 

επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξάηνπο εγθαηάζηαζεο. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε θξάηνο κέινο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο πξνζθνκίδνπλ 

πηζηνπνηεηηθφ/βεβαίσζε ηνπ αληίζηνηρνπ.επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ 

Ξαξαξηήκαηνο XI ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Λ. 4412/2016, κε ην νπνίν πηζηνπνηείηαη αθελφο ε 

εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη αθεηέξνπ ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. Πηελ πεξίπησζε πνπ ρψξα δελ 

ηεξεί ηέηνην κεηξψν, ην έγγξαθν ή ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε 

βεβαίσζε ή, ζηα θξάηε - κέιε ή ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιέπεηαη έλνξθε βεβαίσζε, απφ 

ππεχζπλε δήισζε ηνπ ελδηαθεξνκέλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, 
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ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ή εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγήο 

ή ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο φηη δελ ηεξείηαη ηέηνην κεηξψν 

θαη φηη αζθεί ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηείηαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ππφ 

αλάζεζε ζχκβαζεο.49 

Δπηζεκαίλεηαη φηη, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αθνξνχλ ζηελ απφδεημε ηεο απαίηεζεο ηνπ 

άξζξνπ 2.2.4 (απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ άζθεζε επαγγεικαηηθήο 

δξαζηεξηφηεηαο) γίλνληαη απνδεθηά, εθφζνλ έρνπλ εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπο, εθηφο αλ, ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο 

δηαηάμεηο απηψλ, θέξνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξφλν ηζρχνο. 

 

Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθήο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθήο επάξθεηαο ηεο παξαγξάθνπ 

2.2.5 νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ βεβαίσζε εμφθιεζεο νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ 

ΓΔΥΡΔΔ κέρξη ηέινπο έηνπο 2020.  

Β.4. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθήο ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.6 νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ 

πξνζθνκίδνπλ έγγξαθα νη νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ έγγξαθα κε ηα νπνία λα 

πηζηνπνηνχλ ηελ εκπεηξία ζε ζπκβάζεηο ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ. Υο ζπκβάζεηο ζπλαθνχο 

αληηθεηκέλνπ νξίδνληαη νη Κειέηεο Γηαρείξηζεο Γαζψλ  θαη ηα Γηαρεηξηζηηθά Πρέδηα 5εηνχο ή 

10εηνχο ηζρχνο θαζψο θαη νη Βνεζεηηθέο εξγαζίεο Κειέηεο Γηαρείξηζεο Γαζψλ πνπ ζα πξέπεη λα 

έρνπλ ζπλαθζεί ηε ηειεπηαία 15εηία θαη πεξηιακβάλνπλ αζξνηζηηθά ηα θάησζη: α) εξγαζίεο 

ιήςεο δνθηκαζηηθψλ επηθαλεηψλ, β) ππνινγηζκφ ησλ νγθνκεηξηθψλ θαη πξνζαπμεηηθψλ 

ζηνηρείσλ ηνπ δάζνπο, γ) ηε ζχληαμε δηαρεηξηζηηθψλ ραξηψλ θαζψο θαη δ) ηελ εθπφλεζε 

δηαρεηξηζηηθήο κειέηεο ζε πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή Natura2000.  

Ρα απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξαγξάθνπ Β.4. ζα θαηαηεζνχλ εληφο ηνπ θαθέινπ ηεο Ρερληθήο 

Ξξνζθνξάο 

Β.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο ζπκκφξθσζήο ηνπο κε πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο ηεο παξαγξάθνπ 2.2.7 νη νηθνλνκηθνί θνξείο δελ πξνζθνκίδνπλ 

έγγξαθα δηφηη δελ απαηηνχληαη. 

Β.6. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ππνρξενχηαη, θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία, λα δειψλεη ηελ 

εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιέο ηεο ζε αξκφδηα αξρή (πρ ΓΔΚΖ), πξνζθνκίδεη ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ην νπνίν πξέπεη λα έρεη εθδνζεί έσο ηξηάληα (30) 

εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. Πηηο ινηπέο πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε 

λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθά, 

πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΘ, ζπγθξφηεζε Γ.Π. ζε ζψκα, ζε πεξίπησζε Α.Δ., θιπ., 

αλάινγα κε ηε λνκηθή κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε 

ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη ησλ κεηαβνιψλ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, εθφζνλ 

απηή πξνθχπηεη απφ πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξρήο (πρ γεληθφ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ΓΔΚΖ), αξθεί ε 

ππνβνιή απηνχ, εθφζνλ έρεη εθδνζεί έσο ηξεηο (3) κήλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιή ηνπ. Πηηο ινηπέο 

πεξηπηψζεηο ηα θαηά πεξίπησζε λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα λφκηκεο ζχζηαζεο θαη κεηαβνιψλ 

(φπσο θαηαζηαηηθά, πηζηνπνηεηηθά κεηαβνιψλ, αληίζηνηρα ΦΔΘ, θιπ., αλάινγα κε ηε λνκηθή 

κνξθή ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δήισζε ηνπ λφκηκνπ 

                                                
49 Ξξβι. Ξαξάξηεκα XI Ξξνζαξηήκαηνο Α λ. 4412/2016. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε Α.Α. απαηηεί ζηελ εθάζηνηε δηαθήξπμε, θαηά 
πεξίπησζε, γηα ηνπο εγθαηεζηεκέλνπο ζηελ Διιάδα νηθνλνκηθνχο θνξείο βεβαίσζε εγγξαθήο ζε έλα απφ ηα ζρεηηθά 
Δπηκειεηήξηα/ Κεηξψα, θαηά πεξίπησζε. 
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εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηά ηελ ππνβνιή ηνπο. 

Νη αιινδαπνί νηθνλνκηθνί θνξείο πξνζθνκίδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, θαηά ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζεο, απνδεηθηηθά έγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ πξνβιέπνληαη, ππεχζπλε δήισζε ηνπ 

λφκηκνπ εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνία απνδεηθλχνληαη ηα αλσηέξσ σο πξνο ηε λφκηκε ζχζηαζε, 

κεηαβνιέο θαη εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα. 

Νη σο άλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γίλνληαη απνδεθηέο, εθφζνλ έρνπλ ζπληαρζεί κεηά ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Απφ ηα αλσηέξσ έγγξαθα πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε  ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

φιεο νη ζρεηηθέο ηξνπνπνηήζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα 

ηελ εηαηξία θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαίσκα 

ππνγξαθήο θιπ.), ηπρφλ ηξίηνη, ζηνπο νπνίνπο έρεη ρνξεγεζεί εμνπζία εθπξνζψπεζεο, θαζψο 

θαη ε ζεηεία ηνπ/ησλ ή/θαη ησλ κειψλ ηνπ νξγάλνπ δηνίθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

 

Β.7. Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο50 πνπ 

πξνβιέπνληαη απφ ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο εζληθέο δηαηάμεηο ή δηαζέηνπλ πηζηνπνίεζε απφ 

νξγαληζκνχο πηζηνπνίεζεο πνπ ζπκκνξθψλνληαη κε ηα επξσπατθά πξφηππα πηζηνπνίεζεο, θαηά 

ηελ έλλνηα ηνπ Ξαξαξηήκαηνο VII ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α΄ ηνπ Λ. 4412/2016, κπνξνχλ λα 

πξνζθνκίδνπλ ζηηο αλαζέηνπζεο αξρέο πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο εθδηδφκελν απφ ηελ αξκφδηα 

αξρή ή ην πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο. 

Πηα πηζηνπνηεηηθά απηά αλαθέξνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά βάζεη ησλ νπνίσλ έγηλε ε εγγξαθή ησλ 

ελ ιφγσ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηνλ επίζεκν θαηάινγν ή ε πηζηνπνίεζε θαη ε θαηάηαμε ζηνλ ελ 

ιφγσ θαηάινγν. 

Ζ πηζηνπνηνχκελε εγγξαθή ζηνπο επίζεκνπο θαηαιφγνπο απφ ηνπο αξκφδηνπο νξγαληζκνχο ή ην 

πηζηνπνηεηηθφ, πνπ εθδίδεηαη απφ ηνλ νξγαληζκφ πηζηνπνίεζεο, ζπληζηά ηεθκήξην 

θαηαιιειφηεηαο φζνλ αθνξά ηηο απαηηήζεηο πνηνηηθήο επηινγήο, ηηο νπνίεο θαιχπηεη ν επίζεκνο 

θαηάινγνο ή ην πηζηνπνηεηηθφ. 

Νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ είλαη εγγεγξακκέλνη ζε επίζεκνπο θαηαιφγνπο απαιιάζζνληαη απφ 

ηελ ππνρξέσζε ππνβνιήο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο 

ηνπο. 

Β.8. Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ηα 

παξαπάλσ, θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

έλσζε, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 19 παξ. 2 ηνπ Λ. 4412/2016. 

Β.9. Πηελ πεξίπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ζηεξηρζεί ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 

θνξέσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.8 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηνπο 

αλαγθαίνπο πφξνπο, πξνζθνκίδεη, ηδίσο, ζρεηηθή έγγξαθε δέζκεπζε ησλ θνξέσλ απηψλ γηα ηνλ 

ζθνπφ απηφ.51 

  

                                                
50 Ξξβι άξζξν 83 λ. 4412/2016. 

 
51 Ξξβι. άξζξν 78 παξ. 1/ 80 παξ. 1 λ. 4412/2016. Ζ σο άλσ δέζκεπζε ζα κπνξνχζε λα πξνθχπηεη απφ ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ 
κεηαμχ πξνζθέξνληνο θαη ηξίηνπ, ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ νπνίνπ ζηεξίδεηαη, ή απφ νπνηνδήπνηε άιιν θαηάιιειν κέζν 
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2.3 Θξηηήξηα Αλάζεζεο 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο52 

Θξηηήξην αλάζεζεο53 ηεο Πχκβαζεο54 είλαη ε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε 

πξνζθνξά: βάζεη ηηκήο55 ζχκθσλα ην άξζξν 86 ηνπ Λ.4412/2016, φπσο απηφο ηξνπνπνηήζεθε 

θαη ηζρχεη ζήκεξα. Ζ πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ζε εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο επί ησλ ηηκψλ 

εξγαζηψλ ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο ππεξεζίαο, ζα εθθξάδεηαη ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηφ % 

ζχκθσλα κε ηα δηαιακβαλφκελα ζην άξζξν 125 ηνπ Λ.4412/2016 θαη ζα αλαγξάθεηαη 

αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο ζε έληππν πνπ ζα ρνξεγεζεί απφ ηελ πεξεζία. Πε πεξίπησζε πνπ 

δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε ηηκή, ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Ζ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη ζην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ θαη αλάδνρνο ζα θξηζεί απηφο 

πνπ ζα πξνζθέξεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο. Ξξνζθνξέο πνπ ζα θέξνπλ ηηκέο 

κεγαιχηεξεο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ππεξεζίαο, θξίλνληαη απαξάδεθηεο θαη απνξξίπηνληαη. 

2.3.2  Βαζκνιφγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξψλ56 

∆ΔΛ ΗΠΣΔΗ. 

2.3.3  Ηιεθηξνληθνί πιεηζηεξηαζκνί57 

∆ΔΛ ΗΠΣΔΗ. 
 
 

2.4 Θαηάξηηζε - Ξεξηερφκελν Ξξνζθνξψλ 

2.4.1  Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ 

Ζ πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ζε εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο επί ησλ ηηκψλ εξγαζηψλ ηνπ 

ηηκνινγίνπ ηεο ππεξεζίαο θαη ζα εθθξάδεηαη ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηφ %. 

Ζ πξνζθνξά ζα δίλεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ ελδεηθηηθφ πξνυπνινγηζκφ. 

Ξξνζθνξέο πνπ ζα θέξνπλ ηηκέο κεγαιχηεξεο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο κειέηεο, θξίλνληαη 

απαξάδεθηεο θαη απνξξίπηνληαη. 

∆ελ επηηξέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο . 

Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά 

είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο 

λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. Πηελ πξνζθνξά, απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη 

ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε 

κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο.58 

2.4.2  Υξφλνο θαη Σξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ  

Σξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο Ξξνζθνξψλ 

2.4.2.1. Νη θάθεινη ησλ πξνζθνξψλ ππνβάιινληαη κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 1.5 είηε 

                                                
52 Ξξβι άξζξν 86 παξ. 1 θαη ηππνπνηεκέλν έληππν 2 Ξαξαξηήκαηνο II (Ξξνθήξπμε ζχκβαζεο), παξ. II.2.5 Δθηειεζηηθνχ 
Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/1986 ηεο Δπηηξνπήο (L 296) 
53 Ρα θξηηήξηα αλάζεζεο ζα πξέπεη λα ζπλδένληαη κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 8 ηνπ 
άξζξνπ 86 ηνπ λ. 4412/2016. Γηαζθαιίδνπλ ηε δπλαηφηεηα απνηειεζκαηηθνχ αληαγσληζκνχ θαη ζπλνδεχνληαη απφ 
πξνδηαγξαθέο πνπ επηηξέπνπλ ηελ απνηειεζκαηηθή επαιήζεπζε ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ παξέρνληαη απφ ηνπο 
πξνζθέξνληεο, πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγείηαη ν βαζκφο ζπκκφξθσζήο ηνπο πξνο ηα θξηηήξηα αλάζεζεο. Δάλ ππάξρνπλ 
ακθηβνιίεο, νη Α.Α. επαιεζεχνπλ απνηειεζκαηηθά ηελ αθξίβεηα ησλ πιεξνθνξηψλ θαη απνδείμεσλ, ηηο νπνίεο παξέρνπλ νη 
πξνζθέξνληεο (παξ. 9 άξζξνπ 86). Ξξβι θαη Θαηεπζπληήξηα Νδεγία 11/2015 Δ.Α.Α.ΓΖ.Π. (ΑΓΑ ΥΙΛ4ΝΜΡΒ-ΚΗΦ) 
54 Ξξβι άξζξν 86 παξ. 1 θαη ηππνπνηεκέλν έληππν 2 Ξαξαξηήκαηνο II (Ξξνθήξπμε ζχκβαζεο) παξ. II.2.5 Δθηειεζηηθνχ 

Θαλνληζκνχ (ΔΔ) 2015/1986 ηεο Δπηηξνπήο (L 296). 
55 Ξξφθεηηαη, ζηελ νπζία, γηα ην θξηηήξην αλάζεζεο ηεο ρακειφηεξεο ηηκήο, φπσο είρε επηθξαηήζεη ζην πξντζρχζαλ δίθαην 

(Νδεγία 2004/18/ΔΘ, π.δ. 60/2007). Δάλ ε ηηκή είλαη ην κνλαδηθφ θξηηήξην αλάζεζεο ε αμηνιφγεζε γίλεηαη κφλν βάζεη απηήο 
56 Ξξβι άξζξν 86 παξ. 11, 13 θαη 16 λ. 4412/2016 
57 Ξξβι άξζξν 34 λ. 4412/2016 θαη Ξαξάξηεκα VI Ξξνζαξηήκαηνο Α λ. 4412/2016. 

58 Άξζξν 96, παξ. 7 ηνπ λ. 4412/2016 
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(α) κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ Δπηηξνπή ∆ηαγσληζκνχ είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή είηε (γ) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γ/λζεο Γαζψλ Φιψξηλαο 

(Ραρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Ξηνιεκαίσλ 1- Γηνηθεηήξην – Ρ.Θ 5310 Φιψξηλα). Πε πεξίπησζε 

ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην πξσηφθνιιν, νη θάθεινη πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί 

εθφζνλ έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ δηεμάγεη ηνλ 

δηαγσληζκφ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαη ζην 

άξζξν 1.5 ηεο παξνχζαο. Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ 

άθημή ηνπο. ∆ελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ 

θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. 

2.4.2.2. Νη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν (θπξίσο θάθεινο), ζηνλ 

νπνίν πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα: 

Πξνο: ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο 

∆ηαγσληζκνχ Πξνζθνξά ηνπ 

……………………… 

γηα ηελ πινπνίεζε δεκφζηαο ζχκβαζεο παξνρήο ηερληθψλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ 

επηζηεκνληθψλ ππεξεζηψλ : Βνεζεηηθέο εξγαζίεο γηα ηελ ζχληαμε δηαρεηξηζηηθψλ 

κειεηψλ δεκνζίσλ δαζψλ «Σξηβνχλνπ-Κνξπθήο» θαη «Βηηζίνπ» (Τπνινγηζκφο 

νγθνκεηξηθψλ θαη πξνζαπμεηηθψλ ζηνηρείσλ), 

κε αλαζέηνπζα αξρή ηε Γ/λζε Γαζψλ Φιψξηλαο 

θαη εκεξνκελία ιήμεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξψλ ηελ 20-10-2020 

2.4.2.3. Ν θπξίσο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο ζπλνδεχεηαη απφ αίηεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο ζην 

δηαγσληζκφ, ε νπνία αλαγξάθεη ην δηαγσληζκφ ηνλ νπνίν αθνξά, ηα ζηνηρεία ηαπηφηεηαο ηνπ 

πξνζθέξνληνο (κεκνλσκέλνπ ή έλσζεο), δειαδή επσλπκία (ή νλνκαηεπψλπκν θπζηθνχ 

πξνζψπνπ), απαξαίηεηα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο (ηαρπδξνκηθή δηεχζπλζε, αξηζκφ ηειεθψλνπ, 

fax, e-mail ). 

Κε ηελ πξνζθνξά ππνβάιινληαη ηα αθφινπζα: 
 

α) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο, κε ηελ έλδεημε «∆ηθαηνινγεηηθά Ππκκεηνρήο» θαηά ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 2.4.3 θαη 

β) μερσξηζηφο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο (θιεηζκέλνο κε ηξφπν πνπ δε κπνξεί λα αλνηρζεί ρσξίο λα 

θαηαζηεί ηνχην αληηιεπηφ επί πνηλή απνθιεηζκνχ), κε ηελ έλδεημε «Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά», ν 

νπνίνο πεξηέρεη ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο, θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 2.4.5 ηεο 

παξνχζαο. 

Νη ηξεηο σο άλσ μερσξηζηνί ζθξαγηζκέλνη θάθεινη θέξνπλ επίζεο ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο 

θαθέινπ ηνπ άξζξνπ 2.4.2.2. 

2.4.2.4. Ξξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ αλαζέηνπζα αξρή κε νπνηνδήπνηε ηξφπν πξηλ απφ 

ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ άξζξνπ 1.5 ηεο παξνχζαο, δελ απνζθξαγίδνληαη, 

αιιά παξαδίδνληαη ζηελ Δπηηξνπή ∆ηαγσληζκνχ θαηά ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 3.1.1 ηεο 

παξνχζαο. 

2.4.2.5. Γηα ηπρφλ πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη εθπξφζεζκα, ε Δπηηξνπή ∆ηαγσληζκνχ 

ζεκεηψλεη ζην πξαθηηθφ ηεο ηελ εθπξφζεζκε ππνβνιή ( εκεξνκελία θαη αθξηβή ψξα πνπ 

πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ θαηνρή ηεο ή πνπ παξειήθζε ε ζπζηεκέλε επηζηνιή απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή πνπ θαηαηέζεθε ζην πξσηφθνιιν ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο) θαη ηηο 
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απνξξίπηεη σο κε θαλνληθέο.. 

2.4.2.6. Νη πξνζθνξέο ππνγξάθνληαη θαη κνλνγξάθνληαη αλά θχιιν απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

ή, ζε πεξίπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, απφ ην λφκηκν εθπξφζσπν απηψλ. 

2.4.2.7. Ζ έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ 

εθπξφζσπφ ηνπο λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλν. Πηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα 

πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο θαηαλνκήο 

ακνηβήο κεηαμχ ηνπο) θάζε κέινπο ηεο έλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηήο απηήο. 

2.4.3  Πεξηερφκελα Φαθέινπ «∆ηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο» 

Ρα ζηνηρεία θαη δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ ζπκκεηνρή ησλ πξνζθεξφλησλ ζηε δηαγσληζηηθή 

δηαδηθαζία πεξηιακβάλνπλ59: 

  Tν ηππνπνηεκέλν έληππν ππεχζπλεο δήισζεο (Ρ.Δ..∆.), φπσο πξνβιέπεηαη ζηελ παξ. 4 

ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Λ. 4412/201660, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 2.2.9.1. ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο. Νη πξνζθέξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΡΔ∆ ην νπνίν 

απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο δηαθήξπμεο (Ξαξάξηεκα Δ), 

 ∆ελ απαηηείηαη εγγχεζε ζπκκεηνρήο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 1α ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 

4412/2016. 

 Βεβαίσζε εμφθιεζεο νηθνλνκηθψλ ππνρξεψζεσλ ΓΔΥΡΔΔ κέρξη ηέινπο έηνπο 2019. 

 Άδεηα αζθήζεσο γεσηερληθνχ επαγγέικαηνο (∆αζνιφγνπ). 

 πεχζπλε δήισζε φηη δελ είλαη θάηνρνο πηπρίνπ εξγνιήπηε ∆εκνζίσλ Έξγσλ αιιά νχηε 

θαη παξέρεη κε νπνηνδήπνηε ηξφπν ηηο ππεξεζίεο ηνπο ζε εξγνιήπηεο ∆εκνζίσλ Έξγσλ. 

 

Νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ππνβάιινπλ ην ΡΔ∆ γηα 

θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. 

2.4.4  Φάθεινο «Σερληθή Πξνζθνξά» 

H ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηήζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο πνπ έρνπλ 

ηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζηελ Γηαθήξπμε, πεξηγξάθνληαο αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκέλεο 

απαηηήζεηο θαη πξνδηαγξαθέο πιεξνχληαη. Ξεξηιακβάλεη ηδίσο ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, 

βάζεη ησλ νπνίσλ ζα αμηνινγεζεί ε θαηαιιειφιεηα ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, κε βάζε ην 

θξηηήξην αλάζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζηελ παξ.2.2.6 θαη 2.2.9.2 Β4. 

Ππγθεθξηκέλα ζα πεξηιακβάλεη αληίγξαθα ζπκβάζεσλ ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ. Υο ζπκβάζεηο 

ζπλαθνχο αληηθεηκέλνπ νξίδνληαη νη Κειέηεο Γηαρείξηζεο Γαζψλ θαη ηα Γηαρεηξηζηηθά Πρέδηα 

5εηνχο ή 10εηνχο ηζρχνο θαζψο θαη νη Βνεζεηηθέο εξγαζίεο Κειέηεο Γηαρείξηζεο Γαζψλ πνπ ζα 

πξέπεη λα έρνπλ ζπλαθζεί ηε ηειεπηαία 15εηία θαη πεξηιακβάλνπλ αζξνηζηηθά ηα θάησζη: 

εξγαζίεο α) ιήςεο δνθηκαζηηθψλ επηθαλεηψλ, β) ππνινγηζκφ ησλ νγθνκεηξηθψλ θαη 

πξνζαπμεηηθψλ ζηνηρείσλ ηνπ δάζνπο, γ) ζχληαμεο δηαρεηξηζηηθψλ ραξηψλ θαζψο θαη δ) ηελ 

εθπφλεζε δηαρεηξηζηηθήο κειέηεο ζε πξνζηαηεπφκελε πεξηνρή Natura2000.  

Νινθιεξσκέλεο ζεσξνχληαη νη ζπκβάζεηο γηα ηηο νπνίεο έρεη εθδνζεί απφθαζε έγθξηζεο. Γελ 

ζπλππνινγίδνληαη σο πινπνηεζείζεο νη ζπκβάζεηο γηα ηηο νπνίεο ν δηαγσληδφκελνο θεξχρζεθε 

έθπησηνο 

                                                
59 Βι. άξζξν 93 πεξ. β ηνπ λ. 4412/2016 
60 Γεκνζηεχζεθε ζην ΦΔΘ Β 3698/16.11.2016. Ρν ΡΔΓ ηζρχεη ππνρξεσηηθά (απφ 7-12-2016) γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο θαηά ηα 

αλαθεξφκελα ζηελ Θαηεπζπληήξηα Νδεγία 15/2016 (ΑΓΑ: ΥΣ0ΓΝΜΡΒ-ΑΘΖ) www.eaadhsy.gr 

 

http://www.eaadhsy.gr/
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2.4.5  Πεξηερφκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξφπνο ζχληαμεο θαη 

ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

Ζ Νηθνλνκηθή Ξξνζθνξά ζπληάζζεηαη κε βάζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξνχζα θξηηήξην 

αλάζεζεο ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξάο, βάζεη ηεο ηηκήο θαη ζα 

αλαθέξεηαη ζε εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο επί ησλ ηηκψλ εξγαζηψλ ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο 

ππεξεζίαο θαη εθθξάδεηαη ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηφ %. 

πφδεηγκα ηεο Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ππάξρεη ζην Ξαξάξηεκα ∆. 

Νη ελδηαθεξφκελνη ζα θαηαζέηνπλ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ. Ζ πξνζθνξά ζα 

δίλεηαη ιακβάλνληαο ππφςε ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ππεξεζίαο. 

Ζ πξνζθνξά ζα αλαθέξεηαη ζε εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο επί ησλ ηηκψλ εξγαζηψλ ηνπ 

ηηκνινγίνπ ηεο ππεξεζίαο θαη ζα εθθξάδεηαη ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηφ % θαη ζα 

αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο ζε έληππν πνπ ζα ρνξεγεζεί απφ ηελ πεξεζία. Πε 

πεξίπησζε πνπ δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ην πνζνζηφ έθπησζεο, ε πξνζθνξά ζα απνξξίπηεηαη 

σο απαξάδεθηε. ∆ελ απνηειεί ιφγν απνθιεηζκνχ ε κε ζπκπιήξσζε ζην έληππν ηεο νηθνλνκηθήο 

πξνζθνξάο ηεο πξνθχπηνπζαο δαπάλεο κεηά ηελ πξνζθνξά έθπησζεο θαη ζα γίλνληαη δεθηέο 

νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο πνπ αλαγξάθνπλ θαη κφλν ην πνζνζηφ έθπησζεο νινγξάθσο θαη 

αξηζκεηηθά. 

Ζ ζχγθξηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεηαη ζην ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ θαη αλάδνρνο ζα θξηζεί απηφο 

πνπ ζα πξνζθέξεη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο ππεξεζίαο. 

Ξξνζθνξέο πνπ ζα θέξνπλ ηηκέο κεγαιχηεξεο απφ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ππεξεζίαο, θξίλνληαη 

απαξάδεθηεο θαη απνξξίπηνληαη. 

Πηελ ηηκή πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζχκθσλα 

κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 

ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο61. 

Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη 

ζηελ επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ 20%. 

Νη πξνζθεξφκελεο ηηκέο είλαη ζηαζεξέο θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη δελ 

αλαπξνζαξκφδνληαη. 

Υο απαξάδεθηεο ζα απνξξίπηνληαη πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο: α) δελ δίλεηαη εληαίν πνζνζηφ 

έθπησζεο αξηζκεηηθά θαη νινγξάθσο β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ην πξνζθεξφκελν πνζνζηφ 

έθπησζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 102 ηνπ Λ. 4412/2016 θαη γ) ε 

πξνθχπηνπζα ηηκή ππεξβαίλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο ζχκβαζεο πνπ θαζνξίδεηαη θαη 

ηεθκεξηψλεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή62 ζην Ξαξάξηεκα Α ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. 

2.4.6  Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ
63

 

Νη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο γηα δηάζηεκα 

ΔΜΗ (6) ΚΖΛΔΠ απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Ξξνζθνξά ε νπνία νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηέξσ πξνβιεπφκελν απνξξίπηεηαη. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηείλεηαη εγγξάθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, κε αληίζηνηρε παξάηαζε ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ Λ. 4412/2016 θαη ηελ 

παξάγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ίζν κε ηελ 

                                                
61 Βι παξ. 5 πεξ. α΄ ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ λ. 4412/2016 
62 Βι παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ λ. 4412/2016 
63 Ξξβι άξζξν 97 λ. 4412/2016 
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πξνβιεπφκελε σο άλσ αξρηθή δηάξθεηα. 

Κεηά ηε ιήμε θαη ηνπ παξαπάλσ αλψηαηνπ νξίνπ ρξφλνπ παξάηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, ηα 

απνηειέζκαηα ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζέηνπζα αξρή θξίλεη, 

θαηά πεξίπησζε, αηηηνινγεκέλα, φηη ε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο εμππεξεηεί ην δεκφζην 

ζπκθέξνλ, νπφηε νη νηθνλνκηθνί θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία κπνξνχλ λα επηιέμνπλ 

είηε λα παξαηείλνπλ ηελ πξνζθνξά θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεί 

πξηλ ηελ πάξνδν ηνπ αλσηέξσ αλψηαηνπ νξίνπ παξάηαζεο ηεο πξνζθνξάο ηνπο είηε φρη. Πηελ 

ηειεπηαία πεξίπησζε, ε δηαδηθαζία ζπλερίδεηαη κε φζνπο παξέηεηλαλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο θαη 

απνθιείνληαη νη ινηπνί νηθνλνκηθνί θνξείο. 

2.4.7  Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ64 

H αλαζέηνπζα αξρή κε βάζε ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, απνξξίπηεη, ζε θάζε πεξίπησζε, πξνζθνξά: 

α) ε νπνία δελ ππνβάιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξίδεηαη πην 

πάλσ θαη ζπγθεθξηκέλα ζηηο παξαγξάθνπο 2.4.1 (Γεληθνί φξνη ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.2. 

(Σξφλνο θαη ηξφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Ξεξηερφκελν θαθέινπ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνρήο,, 2.4.5. (Ξεξηερφκελν θαθέινπ νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη 

ππνβνιήο νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ) , 2.4.6. (Σξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (Απνζθξάγηζε 

θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ), 

3.2 (Ξξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) ηεο παξνχζαο,65 

β) ε νπνία πεξηέρεη αηέιεηεο, ειιείςεηο, αζάθεηεο ή ζθάικαηα, εθφζνλ απηά δελ επηδέρνληαη 

ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε ή εθφζνλ επηδέρνληαη ζπκπιήξσζε ή δηφξζσζε, δελ έρνπλ 

απνθαηαζηαζεί θαηά ηελ απνζαθήληζε θαη ηελ ζπκπιήξσζή ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 

3.1.1. ηεο παξνχζεο δηαθήξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνία ν πξνζθέξσλ δελ έρεη παξάζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγήζεηο, εληφο ηεο 

πξνθαζνξηζκέλεο πξνζεζκίαο ή ε εμήγεζε δελ είλαη απνδεθηή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή 

ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην άξζξν 102 ηνπ Λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνία είλαη ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, 

ε) ε νπνία ππνβάιιεηαη απφ έλαλ πξνζθέξνληα πνπ έρεη ππνβάιιεη δχν ή πεξηζζφηεξεο 

πξνζθνξέο δ) ε νπνία είλαη ππφ αίξεζε, 

ε) νπνία ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, 

ζ) ε νπνία παξνπζηάδεη ειιείςεηο σο πξνο ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ δεηνχληαη απφ ηα έγγξαθα ηεο 

παξνχζεο δηαθήξπμεο θαη απνθιίζεηο σο πξνο ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο 

ζχκβαζεο. 

 
 
 
 
 
 

                                                
64 Άξζξν 91 ηνπ λ. 4412/2016 
65 Ξξβι άξζξα 92 έσο 97, ην άξζξν 100 θαζψο θαη ηα άξζξα 102 έσο 104 ηνπ λ. 4412/16 
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3. ∆ΗΔΛΔΟΓΔΗΑ ∆ΗΑ∆ΗΘΑΠΗΑΠ - ΑΜΗΝΙΝΓΖΠΖ ΞΟΝΠΦΝΟΥΛ 

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 
 

3.1.1 Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ πξνζθνξάο 

α) Η έλαξμε ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ πνπ θαηαηίζεληαη θαηά ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία 

ζηελ Δπηηξνπή ∆ηαγσληζκνχ, ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θεξχζζεηαη απφ ηνλ Ξξφεδξν απηήο, κηζή 

ψξα πξηλ απφ ηελ ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 1.5 ηεο παξνχζαο. Ζ παξαιαβή 

κπνξεί λα ζπλερηζζεί θαη κεηά ηελ ψξα ιήμεο, αλ ε ππνβνιή, πνπ έρεη εκπξφζεζκα αξρίζεη, 

ζπλερίδεηαη ρσξίο δηαθνπή ιφγσ ηνπ πιήζνπο ησλ πξνζειζφλησλ ελδηαθεξνκέλσλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ. Ζ ιήμε ηεο παξαιαβήο θεξχζζεηαη επίζεο απφ ηνλ Ξξφεδξν ηεο Δπηηξνπήο ∆ηαγσληζκνχ, 

κε πξνεηδνπνίεζε νιίγσλ ιεπηψλ ηεο ψξαο θαη κεηά ηελ θήξπμε ηεο ιήμεο δελ γίλεηαη δεθηή άιιε 

πξνζθνξά. 

Ν Ξξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο ∆ηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί ελ ζπλερεία ακέζσο κε ην πξσηφθνιιν ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο γηα λα δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ ππνβιεζεί πξνζθνξέο θαηά ην άξζξν 2.4.2 ηεο 

παξνχζαο (ζεκεηψλεηαη φηη ηφζν ζην πξσηφθνιιν φζν θαη ζηνλ θάθειν αλαγξάθεηαη ε ψξα θαη 

εκέξα ππνβνιήο θαη ε ζρεηηθή θαηαρψξεζε ζην θάθειν κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν 

ππάιιειν) θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε κεηαβαίλεη κέινο ηεο, θαη‟ εληνιή ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο θαη 

παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο γηα λα ηεξεζεί ε ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ 

ππνβνιή κφλν κίαο πξνζθνξάο δελ απνηειεί θψιπκα γηα ηε ζπλέρηζε ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο. 

β) Ζ Δπηηξνπή ∆ηαγσληζκνχ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ 

πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη ζην άξζξν 1.5. Ζ απνζθξάγηζε δηελεξγείηαη 

δεκφζηα, παξνπζία ησλ πξνζθεξφλησλ ή ησλ λνκίκσο εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζψπσλ ηνπο, νη 

νπνίνη ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ινηπψλ ζπκκεηερφλησλ ζηε δηαδηθαζία θαη ησλ ζηνηρείσλ πνπ 

ππoβιήζεθαλ απφ απηνχο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Λ.4412/2016. 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί λα θαιέζεη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα ζπκπιεξψζνπλ ή λα 

δηεπθξηλίζνπλ ηα έγγξαθα ή δηθαηνινγεηηθά πνπ έρνπλ ππνβιεζεί, ή λα δηεπθξηλίζνπλ ην 

πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο ή νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 102 ηνπ Λ. 

4412/2016. 

3.1.2. Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο πξνζθνξάο, ν θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, 

κνλνγξάθνληαη δε θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή ∆ηαγσληζκνχ φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

ππνβάιινληαη θαηά ην ζηάδην απηφ θαη ε ηερληθή πξνζθνξά, αλά θχιιν. Ζ Δπηηξνπή 

∆ηαγσληζκνχ θαηαρσξεί φζνπο ππέβαιαλ πξνζθνξέο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζέληα απηψλ 

δηθαηνινγεηηθά θαη ηα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνίν ππνγξάθεηαη απφ 

ηα κέιε ηνπ νξγάλνπ. Νη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά 

κνλνγξάθνληαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ην παξαπάλσ φξγαλν θαη ηνπνζεηνχληαη ζε έλα λέν 

θάθειν ν νπνίνο επίζεο ζθξαγίδεηαη θαη ππνγξάθεηαη απφ ην ίδην φξγαλν θαη θπιάζζεηαη, 

πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζζεί ζε κεηαγελέζηεξε εκεξνκελία θαη ψξα. 

β) Νη θαηά ηα αλσηέξσ ζθξαγηζκέλνη θάθεινη κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ησλ πξνζθνξψλ, κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ησλ πξνζθνξψλ, απνζθξαγίδνληαη 

θαηά ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ ζα νξηζζεί απφ ηελ Δπηηξνπή ∆ηαγσληζκνχ θαη ζα 

αλαθνηλσζεί ζηνπο ζπκκεηέρνληεο θαη αθνινπζεί ζρεηηθή αλαθνίλσζε ηηκψλ, ε νπνία 

θαηαρσξείηαη ζε ζρεηηθφ πξαθηηθφ, καδί κε ηνπο ιφγνπο απφξξηςεο φζσλ πξνζθνξψλ θξίλνληαη 
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απνξξηπηέεο. Γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ απνδεθηέο θαηά ηα πξνεγνχκελα σο άλσ ζηάδηα 

α' θαη β' νη θάθεινη ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη. 

Ζ θαηά ηα αλσηέξσ απνζθξάγηζε ηνπ θαθέινπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ κπνξνχλ λα γίλνπλ ζε κία δεκφζηα ζπλεδξίαζε, θαηά ηελ θξίζε ηεο 

Δπηηξνπήο ∆ηαγσληζκνχ. 

δ) Ρα απνηειέζκαηα ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ επηθπξψλνληαη κε ζρεηηθή απφθαζε ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία θνηλoπνηείηαη κε επηκέιεηα ηεο Γ/λζεο Γαζψλ Φιψξηλαο ζηνπο 

πξνζθέξνληεο. Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 127 ηνπ 

Λ.4412/2016. 

Δάλ νη πξνζθνξέο θαίλνληαη αζπλήζηζηα ρακειέο ζε ζρέζε κε ην αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή66 απαηηεί απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο λα εμεγήζνπλ ηελ ηηκή ή ην θφζηνο 

πνπ πξνηείλνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθήο πξνζεζκίαο, θαηά αλψηαην φξην δέθα 

(10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο. Πηελ πεξίπησζε απηή 

εθαξκφδνληαη ηα άξζξα 88 θαη 89 Λ. 4412/2016. 

Πηελ πεξίπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε αλαζέηνπζα αξρή επηιέγεη ηνλ αλάδνρν κε θιήξσζε 

κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξέο. Ζ θιήξσζε γίλεηαη 

ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπήο ηνπ ∆ηαγσληζκνχ θαη παξνπζία ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πνπ ππέβαιαλ 

ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξέο67. 

ηε ζπλέρεηα εθδίδεηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή κηα απφθαζε, κε ηελ νπνία 

επηθπξψλνληαη ηα απνηειέζκαηα  φισλ ησλ αλσηέξσ ζηαδίσλ («Γηθαηνινγεηηθά 

πκκεηνρήο», «Σερληθή Πξνζθνξά» θαη «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά»), ε νπνία 

θνηλνπνηείηαη κε επηκέιεηα απηήο ζηνπο πξνζθέξνληεο, καδί κε αληίγξαθν ησλ 

αληηζηνίρσλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ησλ 

σο άλσ ζηαδίσλ. 

Καηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί πξνδηθαζηηθή πξνζθπγή, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην άξζξν 3.4 ηεο παξνχζαο. 

 

3.2 Ξξφζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο
68

 - ∆ηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο 
 

Κεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε αλαζέηνπζα αξρή εηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ 

πξνζθέξνληα, ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθχξσζε («πξνζσξηλφ αλάδνρν»), λα 

ππνβάιεη εληφο πξνζεζκίαο 

∆ΔΘΑ (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξφζθιεζεο, ηα απνδεηθηηθά έγγξαθα 

λνκηκνπνίεζεο, ηα δηθαηνινγεηηθά, πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο. Ρα 

δηθαηνινγεηηθά πξνζθνκίδνληαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ν νπνίνο παξαδίδεηαη ζηελ Δπηηξνπή 

∆ηαγσληζκνχ. 

Αλ κεηά ηελ απνζθξάγηζε θαη θαηά ηνλ έιεγρν ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη δελ 

έρνπλ πξνζθνκηζζεί ή ππάξρνπλ ειιείςεηο ζε απηά πνπ ππνβιήζεθαλ, παξέρεηαη πξνζεζκία 

ζηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν λα ηα πξνζθνκίζεη ή λα ηα ζπκπιεξψζεη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο, εηδνπνίεζήο ηνπ. Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί 

αηηηνινγεκέλα λα παξαηείλεη ηελ σο άλσ πξνζεζκία θαη‟ αλψηαην φξην γηα δεθαπέληε (15) 

επηπιένλ εκέξεο. 

                                                
66 Βι. άξζξν 221 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016 
67 Βι. άξζξν 90 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016 
68 Βι. άξζξν 103 ηνπ λ. 4412/2016 
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Όζνη ππέβαιαλ παξαδεθηέο πξνζθνξέο ιακβάλνπλ γλψζε ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

θαηαηέζεθαλ. 

Ζ πξνζθνξά ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ απνξξίπηεηαη, θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο 

ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ 

ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά, ηεξνπκέλεο ηεο 

αλσηέξσ δηαδηθαζίαο, εάλ: 

i) θαηά ηνλ έιεγρν ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεί φηη ηα ζηνηρεία πνπ 

δειψζεθαλ κε ην Ρ.Δ..∆., είλαη ςεπδή ή αλαθξηβή, ή 

ii) δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ή 

αληίγξαθα ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ ή 

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνζθνκίζζεθαλ λνκίκσο θαη εκπξνζέζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη 

νη φξνη θαη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζχκθσλα κε ηα άξζξα 2.2.3 (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 

2.2.4 έσο2.2.8 (θξηηήξηα πνηνηηθήο επηινγήο) ηεο παξνχζαο. 

Πε πεξίπησζε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο ελεκέξσζεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο γηα κεηαβνιέο 

ζηηο πξνυπνζέζεηο ηηο νπνίεο ν πξνζσξηλφο αλάδνρνο είρε δειψζεη κε ην Ρ.Δ..∆., 

φηη πιεξνί, νη νπνίεο επήιζαλ ή γηα ηηο νπνίεο έιαβε γλψζε κεηά ηελ δήισζε θαη κέρξη ηελ 

εκέξα ηεο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο 

(νςηγελείο κεηαβνιέο), δελ θαηαπίπηεη ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο 

ηνπ69. 

Αλ θαλέλαο απφ ηνπο πξνζθέξνληεο δελ ππνβάιιεη αιεζή ή αθξηβή δήισζε ή δελ πξνζθνκίζεη 

έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά ή δελ απνδείμεη φηη πιεξνί ηα θξηηήξηα 

πνηνηηθήο επηινγήο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 2.2.4 -2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο, ε 

δηαδηθαζία καηαηψλεηαη. 

Ζ δηαδηθαζία ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ 

ηελ Δπηηξνπή ηνπ ∆ηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβίβαζε ηνπ θαθέινπ ζην απνθαηλφκελν φξγαλν ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο γηα ηε ιήςε απφθαζεο είηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο είηε γηα ηε 

καηαίσζε ηεο δηαδηθαζίαο είηε γηα ηελ θήξπμε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ σο εθπηψηνπ. 

Ρα απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ ησλ παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζήγεζεο ηεο Δπηηξνπήο 

επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο. 

 

3.3 Θαηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή θνηλνπνηεί ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, καδί κε αληίγξαθν φισλ ησλ 

πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζίαο ειέγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ζε θάζε πξνζθέξνληα 

πνπ έρεη ππνβάιεη απνδεθηή πξνζθνξά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 100 ηνπ Λ. 4412/2016, εθηφο 

απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλάδνρν, κε θάζε πξφζθνξν ηξφπν, φπσο κε ηειενκνηνηππία, ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν, επί απνδείμεη. Θαηά ηεο αλσηέξσ απφθαζεο ρσξεί έλζηαζε, ζχκθσλα κε ην άξζξν 

127 ηνπ Λ.4412/2016. Ρα έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδίσο ε 

ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επέξρνληαη κε ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο ζηνλ 

πξνζσξηλφ αλάδνρν, εθφζνλ απηφο ππνβάιεη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο 

παξαγξάθνπ 2.2.9.2.70 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ 

                                                
69 Βι. άξζξν 104 παξ. 2 θαη 3 
70 Άξζξν 105 παξ. 3 ηνπ Λ.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ηηο παξ. 26 θαη 27 ηνπ άξζξνπ 107 ηνπ Λ.4497/2017 
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ζέηνληάο ηνπ πξνζεζκία πνπ δε κπνξεί λα ππεξβαίλεη ηηο δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε 

ηεο ζρεηηθήο εηδηθήο πξφζθιεζεο. Ρν ζπκθσλεηηθφ έρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηήξα (ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 107 ηνπ Λ.4497/17). 

Πηελ πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ην σο άλσ ζπκθσλεηηθφ κέζα 

ζηελ ηεζείζα πξνζεζκία, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ ίδηα δηαδηθαζία, 

γίλεηαη ζηνλ πξνζθέξνληα πνπ ππέβαιε ηελ ακέζσο επφκελε πιένλ ζπκθέξνπζα απφ 

νηθνλνκηθή άπνςε πξνζθνξά. 

 

3.4 Δλζηάζεηο 

Πε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη 

πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

νηθνλνκηθφ θνξέα. Ζ έλζηαζε θαηά ηεο δηαθήξπμεο ππνβάιιεηαη ζε πξνζεζκία πνπ εθηείλεηαη 

κέρξη ην ήκηζπ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο ζην ΘΖΚ∆ΖΠ 

κέρξη ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο 

πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη, ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο71. H αλαζέηνπζα αξρή απνθαζίδεη 

αηηηνινγεκέλα, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο αμηνιφγεζεο ελζηάζεσλ, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221 ηνπ Λ. 4412/2016, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) 

εκεξψλ, απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο έλζηαζεο ε νπνία κπνξεί λα γίλεη θαη κε ειεθηξνληθά κέζα. 

Πηελ πεξίπησζε ηεο έλζηαζεο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο ε αλαζέηνπζα αξρή 

απνθαζίδεη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ. Κε 

ηελ άπξαθηε πάξνδν ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηψλ ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. 

Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή 

παξαβφινπ, ππέξ ηνπ ∆εκνζίνπ, πνζνχ ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο 

αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Ρν παξάβνιν απηφ απνηειεί δεκφζην έζνδν. Ρν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε 

πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε έλζηαζε γίλεη δεθηή ή κεξηθψο δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ 

δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

 

3.5 Καηαίσζε ∆ηαδηθαζίαο 

Ζ αλαζέηνπζα αξρή καηαηψλεη ή δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ή ελ κέξεη αηηηνινγεκέλα ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 106 ηνπ Λ. 4412/2016, 

κεηά απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο ηνπ ∆ηαγσληζκνχ. Δπίζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθάικαηα 

ή παξαιείςεηο ζε νπνηνδήπνηε ζηάδην ηεο δηαδηθαζίαο αλάζεζεο, κπνξεί, κεηά απφ γλψκε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ, λα αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζία ή λα αλακνξθψζεη αλάινγα ην 

απνηέιεζκά ηεο ή λα απνθαζίζεη ηελ επαλάιεςή ηεο απφ ην ζεκείν πνπ εκθηινρψξεζε ην 

ζθάικα ή ε παξάιεηςε. 

 
 
 
 
 
 

                                                

71
Ξξβι άξζξν 100 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016 
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4. ΝΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

4.1 Δγγπήζεηο (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 
 

Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαη εγγχεζε πξνθαηαβνιήο 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο, ζχκθσλα 

κε ην άξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ Λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί 

ηεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΞΑ, θαη θαηαηίζεηαη πξηλ ή θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο, πξνθεηκέλνπ λα γίλεη απνδεθηή , πξέπεη λα πεξηιακβάλεη θαη' 

ειάρηζηνλ ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξάγξαθν 2.1.5. ζηνηρεία ηεο παξνχζαο θαη επηπιένλ ηνλ 

αξηζκφ θαη ηνλ ηίηιν ηεο ζρεηηθήο ζχκβαζεο ή ην ππφδεηγκα ηνπ ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΝΠ Γ. Ρν 

πεξηερφκελφ ηεο είλαη ζχκθσλν κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην Ξαξάξηεκα Γ ηεο 

∆ηαθήξπμεο θαη ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 72 ηνπ Λ. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαιχπηεη ζπλνιηθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο ηελ 

εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θάζε απαίηεζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο έλαληη ηνπ 

αλαδφρνπ, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηπρφλ ηζφπνζεο πξνο απηφλ πξνθαηαβνιήο. 72 

Πε πεξίπησζε ηξνπνπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηά ηελ παξάγξαθν 4.5, ε νπνία ζπλεπάγεηαη 

αχμεζε ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα θαηαζέζεη πξηλ ηελ 

ηξνπνπνίεζε, ζπκπιεξσκαηηθή εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνίαο αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηνπ 

πνζνχ ηεο αχμεζεο, εθηφο ΦΞΑ. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο θαηαπίπηεη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, 

φπσο απηή εηδηθφηεξα νξίδεη. 

Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο επηζηξέθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο κεηά ηελ νξηζηηθή πνζνηηθή θαη 

πνηνηηθή παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθήο πνηνηηθήο θαη 

πνζνηηθήο παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε επηζηξνθή 

ησλ σο άλσ εγγπήζεσλ γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξνζέζκνπ. 

 
4.2 Ππκβαηηθφ Ξιαίζην - Δθαξκνζηέα Λνκνζεζία 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ Λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθά ν Αζηηθφο Θψδηθαο. 

 
4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

Θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην 

δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δίθαην, νη νπνίεο απαξηζκνχληαη ζην 

Ξαξάξηεκα Σ ηνπ Ξξνζαξηήκαηνο Α ηνπ Λ. 4412/2016. 

Ζ ηήξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ αλάδνρν θαη ηνπο ππεξγνιάβνπο ηνπ ειέγρεηαη 

θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο 

δεκφζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηάο 

ηνπο. 
 

 

 

                                                
72 Δδάθην πέκπην πεξίπησζεο (β) παξαγξάθνπ 1 άξζξνπ 72 λ. 4412/2016. 
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4.4 πεξγνιαβία 

∆ελ πξνβιέπεηαη ππεξγνιαβία. 

 
 

4.5 Ρξνπνπνίεζε ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

Ζ ζχκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ. 

4412/2016 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

Δπηζεκαίλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξ. γ΄ ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ Λ 4412/2016, ε 

δπλαηφηεηα ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο λα ηξνπνπνηήζεη ηελ αξρηθή ζχκβαζε ρσξίο λέα δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, φηαλ παξαζηεί ε αλάγθε ιφγσ κε πξνγξακκαηηζκέλσλ - έθηαθησλ 

εξγαζηψλ θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη δελ κεηαβάιιεηαη ε ζπλνιηθή θχζε ηεο ζχκβαζεο. 

 
4.6 ∆ηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο73 

4.6.1 Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ νξίδνπλ νη θείκελεο δηαηάμεηο, λα 

θαηαγγείιεη ηε ζχκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε έρεη ππνζηεί νπζηψδε ηξνπνπνίεζε, θαηά ηελ έλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 132 

ηνπ Λ. 4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λέα δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

β) ν αλάδνρνο, θαηά ην ρξφλν ηεο αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηάζεηο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3.1 θαη, σο εθ ηνχηνπ, ζα έπξεπε λα έρεη απνθιεηζηεί 

απφ ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ έπξεπε λα αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν ιφγσ ζνβαξήο παξαβίαζεο ησλ 

ππνρξεψζεσλ πνπ ππέρεη απφ ηηο Ππλζήθεο θαη ηελ Νδεγία 2014/24/ΔΔ, ε νπνία έρεη 

αλαγλσξηζηεί κε απφθαζε ηνπ 

∆ηθαζηεξίνπ ηεο Έλσζεο ζην πιαίζην δηαδηθαζίαο δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 258 ηεο ΠΙΔΔ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
73 βι. Άξζξν 133 ηνπ λ. 4412/2016 Γηθαίσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο 
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5. ΔΗ∆ΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ 

5.1 Ρξφπνο πιεξσκήο 
 

5.1.1  Ζ πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ηνλ πην θάησ ηξφπν : 

Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκίκσλ 

παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 187 ηνπ Λ. 

4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή. 

5.1.2  Toλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξάδνζε ησλ 

εξγαζηψλ θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 3% θαη 

ζηελ επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ 20%. 

Κε ηελ πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ 

εηζνδήκαηνο επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

 
5.2 Θήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Θπξψζεηο 

5.2.1 Ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκα 

πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγάλνπ, εθφζνλ θάπνηεο απφ ηηο εξγαζίεο, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, δελ 

εθηεινχληαη ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο αιιά θαη δελ πιεξνί ηηο απαηηνχκελεο ηερληθέο 

πξνδηαγξαθέο θαη ν αλάδνρνο δελ θξνληίζεη γηα ηε ζπκκφξθσζε, κεηά απφ έιεγρν ηεο 

επηηξνπήο θαη ηε ξεηή - έγγξαθε εληνιή πνπ ηνπ δνζεί ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζην 

άξζξν 191 ηνπ Λ. 4412/2016. 

∆ελ θεξχζζεηαη έθπησηνο φηαλ ζπληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

Πηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε 

ηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν 

ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ αλάδνρν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ, αζξνηζηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α) Νιηθή θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, 

Δπηπιένλ κπνξεί λα επηβιεζεί ν πξνβιεπφκελνο απφ ην άξζξν 74 ηνπ Λ. 4412/2016 

απνθιεηζκφο ηνπ αλαδφρνπ απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζε δηαδηθαζίεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ. 

 

5.2.2  Αλ ν Αλάδνρνο δελ αληαπνθξηζεί ζηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ζηηο εληνιέο ηεο 

πεξεζίαο, κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 185 ηνπ Λ.4412/16, 

επηβάιιεηαη πξφζηηκν. 

Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην πνζφ πιεξσκήο ηνπ αλαδφρνπ ή, ζε 

πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 

Πε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαιφγσο ζε 

φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 
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5.3 ∆ηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 

Ν αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο, 

δπλάκεη ησλ φξσλ ησλ άξζξσλ 5.2 (Θήξπμε νηθνλνκηθνχ θνξέα εθπηψηνπ - Θπξψζεηο), 

6.1. (Σξφλνο παξάδνζεο εξγαζηψλ, 6.4. (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ – 

αληηθαηάζηαζε), κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ην 

αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ζηηο 

πεξηπηψζεηο β' θαη δ' ηεο παξαγξάθνπ 11 ηνπ άξζξνπ 221, νξγάλνπ. 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη πξνζβνιή κε άιιε νπνηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή 

πξνζθπγή. Αλ θαηά ηεο απφθαζεο πνπ επηβάιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεί εκπξφζεζκα ε 

πξνζθπγή ή αλ απνξξηθζεί απηή απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδίσο φξγαλν, ε απφθαζε 

θαζίζηαηαη νξηζηηθή. Αλ αζθεζεί εκπξφζεζκα πξνζθπγή, αλαζηέιινληαη νη ζπλέπεηεο ηεο 

απφθαζεο κέρξη απηή λα νξηζηηθνπνηεζεί. 

 

6. ΔΗ∆ΗΘΝΗ ΝΟΝΗ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 

6.1 Ξαξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο 

 

6.1.1  Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα 

δηελεξγεζεί απφ ηελ  Δπηηξνπή Ξαξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 

εδάθην δ΄ ηνπ άξζξνπ 221 ηνπ λ. 4412/2016, ε νπνία θαη ζα εηζεγείηαη  ζην αξκφδην 

απνθαηλφκελν φξγαλν πνπ είλαη ην Γαζαξρείν Θαζζάλδξαο γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε 

ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε 

ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132 

ηνπ λ. 4412/2016.  

6.1.2  Ζ αξκφδηα ππεξεζία κπνξεί, κε απφθαζή ηεο λα νξίδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε 

ηεο ζχκβαζεο σο επφπηε κε θαζήθνληα εηζεγεηή ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο. Κε ηελ ίδηα 

απφθαζε δχλαληαη λα νξίδνληαη θαη άιινη ππάιιεινη ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ή ησλ 

εμππεξεηνχκελσλ απφ ηελ ζχκβαζε θνξέσλ, ζηνπο νπνίνπο αλαηίζεληαη επηκέξνπο 

θαζήθνληα γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο. Πε απηή ηελ πεξίπησζε ν επφπηεο 

ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο. 

 Ρα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε 

ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Κε εηζήγεζε ηνπ επφπηε ε ππεξεζία πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε 

κπνξεί λα απεπζχλεη έγγξαθα κε νδεγίεο θαη εληνιέο πξνο ηνλ αλάδνρν πνπ αθνξνχλ 

ζηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

6.1.3  Γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε παξαιαβή ησλ ππεξεζηψλ ηεξείηαη απφ ηνλ 

αλάδνρν εκεξνιφγην ζην νπνίν θαηαγξάθνληαη ε ηκεκαηηθή εθηέιεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ 

ηεο ζχκβαζεο, ε θαζεκεξηλή απαζρφιεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ζε αξηζκφ θαη εηδηθφηεηα, 

έθηαθηα ζπκβάληα θαη άιια ζηνηρεία πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. Ρν 

εκεξνιφγην ζπλππνγξάθεηαη απφ ηνλ επφπηε ηεο ζχκβαζεο, πνπ κπνξεί λα ζεκεηψζεη επί 

απηνχ παξαηεξήζεηο γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θπιάζζεηαη ζηνλ ρψξν 
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εθηέιεζεο ηεο ππεξεζίαο ή φηαλ απηφ δελ είλαη εθηθηφ πξνζθνκίδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν 

ζηε έδξα ηεο ππεξεζίαο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεί. Νη θαηαγξαθέο ηνπ απνηεινχλ ζηνηρείν 

γηα ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο απφ ηελ επηηξνπή παξαιαβήο. 

6.2 Σξφλνο παξάδνζεο εξγαζηψλ 
 

6.2.1  Ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα εθηειεί ηηο εξγαζίεο αλαζχληαμεο ηνπ δηαρεηξηζηηθνχ 

ράξηε θαη ιήςεο δνθηκαζηηθψλ επηθαλεηψλ ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηεο πεξεζίαο. 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα δηεθπεξαίσζεο ηνπ έξγνπ αξρίδεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζρεηηθήο 

ζχκβαζεο θαη ιήγεη ζε έμη (6) κήλεο, κε δπλαηφηεηα παξάηαζεο παξάηαζεο κεηά απφ 

απφθαζε ηεο ππεξεζίαο γηα φζν ρξνληθφ δηάζηεκα αθφκε θξηζεί αλαγθαίν θαη εθφζνλ δελ 

έρεη θαιπθζεί ην ζχλνιν ησλ πηζηψζεσλ πνπ ζα ρνξεγεζνχλ γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 Δάλ ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξάδνζεο, ρσξίο λα εθηειεζηνχλ- παξαδνζνχλ ηα 

νγθνκεηξηθά θαη πξνζαπμεηηθά ζηνηρεία  κε ηηο ιήςεηο δνθηκαζηηθψλ επηθαλεηψλ, ν 

αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. 

 

6.3 Ξαξαιαβή εξγαζηψλ - Σξφλνο θαη ηξφπνο παξαιαβήο εξγαζηψλ 

6.3.1  H παξαιαβή ησλ εξγαζηψλ γίλεηαη απφ επηηξνπέο, πξσηνβάζκηεο ή θαη 

δεπηεξνβάζκηεο, πνπ ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδάθ. δ ηνπ άξζξνπ 221 

ηνπ Λ.4412/1674 ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 189 ηνπ σο άλσ λφκνπ θαη ην 

Ξαξάξηεκα Β ηεο παξνχζαο (Δ.Π..).  

Ρα πξσηφθνιια πνπ ζπληάζζνληαη απφ ηηο επηηξνπέο (πξσηνβάζκηεο – δεπηεξνβάζκηεο) 

θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθά θαη ζηνπο αλαδφρνπο. 

6.3.2  Θαηά ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο δηελεξγείηαη ν απαηηνχκελνο έιεγρνο, ζχκθσλα κε 

ηα νξηδφκελα ζηε ζχκβαζε, κπνξεί δε λα θαιείηαη λα παξαζηεί θαη ν αλάδνρνο. Κεηά ηελ 

νινθιήξσζε ηεο δηαδηθαζίαο, ε επηηξνπή παξαιαβήο: α) είηε παξαιακβάλεη ηηο ζρεηηθέο 

ππεξεζίεο ή παξαδνηέα, εθφζνλ θαιχπηνληαη νη απαηηήζεηο ηεο ζχκβαζεο ρσξίο έγθξηζε 

ή απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, β) είηε εηζεγείηαη γηα ηελ παξαιαβή κε 

παξαηεξήζεηο ή ηελ απφξξηςε ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ, ζχκθσλα κε 

ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 4. Ρα αλσηέξσ εθαξκφδνληαη θαη ζε ηκεκαηηθέο παξαιαβέο.  

6.3.3  Αλ ε επηηξνπή παξαιαβήο θξίλεη φηη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή ηα παξαδνηέα δελ 

αληαπνθξίλνληαη πιήξσο ζηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, ζπληάζζεηαη πξσηφθνιιν 

πξνζσξηλήο παξαιαβήο, πνπ αλαθέξεη ηηο παξεθθιίζεηο πνπ δηαπηζηψζεθαλ απφ ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο θαη γλσκνδνηεί αλ νη αλαθεξφκελεο παξεθθιίζεηο επεξεάδνπλ ηελ 

θαηαιιειφηεηα ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ θαη ζπλεπψο αλ κπνξνχλ νη 

ηειεπηαίεο λα θαιχςνπλ ηηο ζρεηηθέο αλάγθεο.  

6.3.4  Γηα ηελ εθαξκνγή ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ νξίδνληαη ηα αθφινπζα:  

α) Πηελ πεξίπησζε πνπ δηαπηζησζεί φηη, δελ επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε 

                                                
74 Άξζξν 221 παξ. 11 β) ηνπ λ. 4412/2016: “ Γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ παξαιαβή ηεο 

ζχκβαζεο πξνκήζεηαο ζπγθξνηείηαη ηξηκειήο ή πεληακειήο Δπηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο 

κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ. Ρν φξγαλν απηφ εηζεγείηαη γηα φια ηα ζέκαηα 

παξαιαβήο ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, πξνβαίλνληαο, ζε καθξνζθνπηθνχο, 

ιεηηνπξγηθνχο ή θαη επηρεηξεζηαθνχο ειέγρνπο ηνπ πξνο παξαιαβή αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ 

πξνβιέπεηαη απφ ηε ζχκβαζε ή θξίλεηαη αλαγθαίν, ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια, παξαθνινπζεί 

θαη ειέγρεη ηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ θαη εηζεγείηαη ηε ιήςε ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ 

σο άλσ φξσλ. Κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ κπνξεί λα ζπγθξνηείηαη 

δεπηεξνβάζκηα επηηξνπή παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβήο κε ηηο παξαπάλσ αξκνδηφηεηεο” 
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αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξηζεί ε 

παξαιαβή ησλ ελ ιφγσ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο 

ζπκβαηηθήο αμίαο, ε νπνία ζα πξέπεη λα είλαη αλάινγε πξνο ηηο δηαπηζησζείζεο 

παξεθθιίζεηο. Κεηά ηελ έθδνζε ηεο σο άλσ απφθαζεο, ε επηηξνπή παξαιαβήο 

ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή 

παξαδνηέσλ ηεο ζχκβαζεο θαη λα ζπληάμεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν νξηζηηθήο παξαιαβήο, 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ απφθαζε.  

β) Αλ δηαπηζησζεί φηη επεξεάδεηαη ε θαηαιιειφηεηα, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηνπ 

αξκφδηνπ απνθαηλφκελνπ νξγάλνπ απνξξίπηνληαη νη παξερφκελεο ππεξεζίεο ή ηα 

παξαδνηέα, κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζην άξζξν 220.  

6.3.5  Αλ παξέιζεη ρξνληθφ δηάζηεκα κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ παξαδνηένπ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα θαη δελ έρεη εθδνζεί 

πξσηφθνιιν παξαιαβήο ηεο παξαγξάθνπ 2 ή πξσηφθνιιν κε παξαηεξήζεηο ηεο 

παξαγξάθνπ 3, ζεσξείηαη φηη ε παξαιαβή έρεη ζπληειεζζεί απηνδίθαηα.  

6.3.6  Αλεμάξηεηα απφ ηελ, θαηά ηα αλσηέξσ, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή 

ηνπ αλαδφρνπ, πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηε ζχκβαζε έιεγρνη απφ 

επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη κε απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ, ζηελ 

νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξφεδξνο θαη ηα κέιε ηεο επηηξνπήο ηεο 

παξαγξάθνπ 1. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζίεο 

παξαιαβήο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηφθνιια. 

Νη εγγπεηηθέο επηζηνιέο πξνθαηαβνιήο θαη θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθνληαη πξηλ απφ 

ηελ νινθιήξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζχληαμε 

ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ.75 

Ζ παξαιαβή ησλ παξερφκελσλ ππεξεζηψλ ή/θαη παξαδνηέσλ γίλεηαη απφ επηηξνπή 

παξαιαβήο πνπ ζπγθξνηείηαη, ζχκθσλα κε ηηο παξαγξάθνπο 3 θαη 11 πεξ. δ‟ ηνπ άξζξνπ 

221 ηνπ λ. 4412/2016. 

 

6.4 Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.4.1  Πε πεξίπησζε νξηζηηθήο απφξξηςεο νιφθιεξεο ή κέξνπο ηεο ζπκβαηηθήο 

πνζφηεηαο ησλ εξγαζηψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκέλνπ νξγάλνπ χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ, κπνξεί λα εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζή ηεο κε άιιε, 

πνπ λα είλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ 

νξίδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηή. 

6.4.2  Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκία 

πνπ νξίδεηαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε δελ κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ 

ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε αλάδνρνο ζεσξείηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη 

ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξάδνζεο. Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο 

εξγαζίεο πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθφζνλ έρεη 

ιήμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη έθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο 

θπξψζεηο. 

 

6.5 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο  

                                                
75 Πην άξζξν απηφ ε Α.Α. κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη κεηαβαηηθά ηηο νδεγίεο πνπ δίλνληαη ζηελ Α 
Ξ1/2489/6.09.1995 (Β΄ 764), ε νπνία δελ έρεη θαηαξγεζεί 
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ΓΔΛ ΑΞΑΗΡΔΗΡΑΗ. 

 

6.6 Θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο- πνθαηάζηαζε αλαδφρνπ 

6.6.1  Πηελ πεξίπησζε πνπ, θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θαηαδηθαζηεί 

ακεηάθιεηα γηα έλα απφ ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 2.2.3.1 ηεο 

παξνχζαο, ε αλαζέηνπζα αξρή δχλαηαη λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε θαη λα 

αλαδεηήζεη ηπρφλ αμηψζεηο απνδεκίσζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΑΘ, πεξί 

ακθνηεξνβαξψλ ζπκβάζεσλ.  

 

6.6.2  Δάλ ν αλάδνρνο πησρεχζεη ή ππαρζεί ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ή ηεζεί ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην ή 

ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή αλαζηείιεη ηηο επηρεηξεκαηηθέο ηνπ 

δξαζηεξηφηεηεο ή εάλ βξίζθεηαη ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε, πξνθχπηνπζα απφ 

παξφκνηα δηαδηθαζία, πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ, ε αλαζέηνπζα αξρή 

δχλαηαη, νκνίσο, λα θαηαγγείιεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε θαη λα αλαδεηήζεη ηπρφλ 

αμηψζεηο απνδεκίσζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηνπ ΑΘ.  

6.6.3  Πε ακθφηεξεο ηηο σο άλσ πεξηπηψζεηο θαηαγγειίαο ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζέηνπζα 

αξρή δχλαηαη λα πξνζθαιέζεη ηνλ/ηνπο επφκελν/νπο, θαηά ζεηξά, κεηνδφηε/εο ηεο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο ηεο ζπγθεθξηκέλεο ζχκβαζεο θαη λα ηνπ/ηνπο πξνηείλεη λα 

αλαιάβεη/νπλ ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ εθπηψηνπ αλαδφρνπ, κε ηνπο ίδηνπο φξνπο 

θαη πξνυπνζέζεηο θαη βάζεη ηεο πξνζθνξάο πνπ είρε ππνβάιεη ν έθπησηνο (ξεηή ξήηξα 

ππνθαηάζηαζεο). 

 

 
 
 

                                                                             

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η Αλαπι. Πξντζηακέλε 

Γ/λζεο Γαζψλ Π.Δ. Φιψξηλαο 
 

 

 

                           νθία  Γινχθηζε 

       MSc Γαζνιφγνο- Πεξηβαιινληνιφγνο 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I – Αναλυτική Περιγραφή Φυςικού και Οικονομικού 
Αντικειμένου τησ ύμβαςησ (προςαρμοςμένο από την Αναθέτουςα Αρχή) 
 

Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η  Έ Κ Θ Ε Σ Η  

 

Α.ΡΔΣΛΗΘΖ ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ 

1.Γεληθά 

Αληηθείκελν ηεο παξνχζαο είλαη ε εθηέιεζε απφ ηνλ αλάδνρν φισλ ησλ εξγαζηψλ ππνινγηζκνχ 

ησλ νγθνκεηξηθψλ θαη πξνζαπμεηηθψλ  ζηνηρείσλ κε δνθηκαζηηθέο επηθάλεηεο, γηα ηε ζχληαμε 

κέξνπο ησλΓηαρεηξηζηηθψλ κειεηψλ ησλ θάησζη Γεκνζίσλ δαζψλ ηεο Ξ.Δ. Φιψξηλαο: 

α. Ρξηβνχλνπ - Θνξπθήο θαη  

β. Βηηζίνπ,γηα ηε δηαρεηξηζηηθή πεξίνδν 2020-2029. 

Ρν έξγν ζα πεξηιακβάλεη φιεο ηηο εξγαζίεο ππαίζξνπ γηα ηε ιήςε-κέηξεζε δνθηκαζηηθψλ 

επηθαλεηψλ, ιήςε νγθνκεηξηθψλ & πξνζαπμεηηθψλ  ζηνηρείσλ,  ππνινγηζκφ θαξπψζεσλ θαη ηελ 

ςεθηαθή επεμεξγαζία φισλ ησλ ζηνηρείσλ. 

Όια ηα αλσηέξσ ζα παξαδνζνχλ ζηελ πεξεζία ζε έληππε θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή. 

Ζ ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ππνινγίδεηαη ζε εθαηφλ είθνζη (120) εκεξνινγηαθέο εκέξεο, 

αξρνκέλεο ηεο έλαξμεο, ακέζσο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 

 

2.Γνθηκαζηηθέο επηθάλεηεο 

Υο ζρήκα ηεο Γ.Δ. γηα πξαθηηθνχο θαη απνηειεζκαηηθνχο ιφγνπο, πξνηείλεηαη ην νξζνγψλην 

παξαιιειφγξακκν, ή ν θχθινο, αλάινγα κε ην εκβαδφλ ηεο. Ρν κέγεζνο θάζε Γ.Δ. ζα θπκαίλεηαη 

κεηαμχ ελφο (1) έσο δχν (2) ζηξεκκάησλ. Ρν πνζνζηφ ηεο δεηγκαηνιεςίαο πξέπεη λα θπκαίλεηαη 

κεηαμχ ηνπ 0,5% θαη 1% ηεο δαζνζθεπνχο έθηαζεο ηεο ζπζηάδαο γηα ην πςειφ δάζνο.  

Ζ θαηαλνκή ησλ Γ.Δ. θαη‟ αξρήλ, ζα γίλεη  πάλσ ζηνλΓαζνπνληθφ ράξηε ηνπ δάζνπο θιίκ. 

1:20.000 ζην γεσδαηηηθφ ζχζηεκα ΔΓΠΑ ‟87, φπνπ αξρηθά ζα ηνπνζεηεζνχλ. Ν Γαζνπνληθφο 

ράξηεο θαηαζθεπάδεηαη απφ ηνλ αλάδνρν.  

Όιεο νη Γ.Δ. ζα ηνπνζεηεζνχλ αξηζκεκέλεο ζηνλ ράξηε θαη ζην έδαθνο ζα ζεκαίλνληαη θαηά 

αχμνληα αξηζκφ κε έληνλν θφθθηλν  ρξψκα ζην θέληξνηνπο, ελψ θαη ζηηο 4 θνξπθέο ζα 

ζεκαίλνληαη κε εξπζξφιεπθε ηαηλία. 

Νη δνθηκαζηηθέο επηθάλεηεο πνπ πξέπεη λα ιεθζνχλ είλαη νη εμήο: 

 Πην Γεκφζην ΓάζνοΡξηβνχλνπ-Θνξπθήο,ελελήληα (90) ζηξεκκάησλ θαη 

 Πην Γεκφζην Γάζνο Βηηζίνπ, δηαθνζίσλ εμήληα επηά(267)   ζηξεκκάησλ. 

Όια ηα παξαπάλσ, αιιά θαη νπνηεζδήπνηε αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο, ζα γίλνπλ ζε ζπλεξγαζία κε 

ηνλ επηβιέπνληα. 

 

 

3.Ιήςε νγθνκεηξηθψλ θαη πξνζαπμεηηθψλ ζηνηρείσλ 

Πηηο Γ.Δ. γίλεηαη γεληθή παρπκέηξεζε ζε βαζκίδεο δηακέηξνπ 2εθ. φισλ ησλ δέλδξσλ κε ζηεζηαία 

δηάκεηξν πάλσ απφ 4εθ. θαη θαηαρσξνχληαη ζην Έληππν Γνθηκαζηηθψλ Δπηθαλεηψλ, ζηηο 

αληίζηνηρεο θιάζεηο δηακέηξνπ, ήηνη ζηελ 0,09 (≤ 8εθ. ζηεζηαία δηάκεηξν), ζηελ Η (απφ 10 έσο 
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20εθ.), ζηε  ΗΗ (απφ 22 έσο 34εθ.), ζηελ ΗΗΗ (απφ 36 έσο 48εθ.) θαη ζηελ ΗV(απφ 50εθ. θαη άλσ) 

θαη ζηε ζπλέρεηα ππνινγίδεηαη ν κέζνο δνθηκαζηηθφο θνξκφο, ζαλ αξηζκεηηθφο κέζνο φξνο ησλ 

θπθιηθψλ επηθαλεηψλ θάζε θιάζεο δηακέηξνπ. 
Απφ θάζε δνθηκαζηηθφ θνξκφ πνπ ζα αλαδεηείηαη κέζα ζηε Γ.Δ., ζα ιακβάλνληαη ηα παξαθάησ 

ζηνηρεία:α) ε ζηεζηαία δηάκεηξνο d1.3 ζε εθαηνζηά θαη β) ην χςνο ηνπ δέληξνπ ζε κέηξα.  

Ρα νγθνκεηξηθά θαη πξνζαπμεηηθά ζηνηρεία, αθνχ ππνινγηζζνχλ, ζα αλαρζνχλ ζηελ δνθηκαζηηθή 

επηθάλεηα, ζηελ κνλάδα επηθάλεηαο θαη ηελ ζπλνιηθή ηεο ζπζηάδαο θαη ζα ζπληαρζνχλ νη 

αληίζηνηρνη πίλαθεο. 

 

Β.ΡΗΚΝΙΝΓΗΝ 

Ρν Ρηκνιφγην εξγαζηψλ εθπφλεζεο δαζνπνληθψλ κειεηψλ δηαρείξηζεο Γεκνζίσλ Γαζψλ ηεο Ξ.Δ. 

Φιψξηλαο, εγθξίζεθε κε ηελ ππ‟ αξηζκ. 88131/28-07-2020 (ΑΓΑ: ΥΗΘΚΝΟ1Γ-ΒΔΘ) Απφθαζε 

Ππληνληζηή Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Ζπείξνπ  - Γπηηθήο Καθεδνλίαο. 

 

Γ.ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΠ 

Ν ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο ησλ Βνεζεηηθψλ εξγαζηψλ ησλ κειεηψλ, εθηηκήζεθε ζχκθσλα κε 

ηηο ππ‟ αξηζκ.74579/11-6-1991, 81701/3908/28-8-1991 θαη 83457/3967/3-9-1991 Απνθ. π. 

Γεσξγίαο θαη ρξεζηκνπνηήζεθε ην άξζξν 6 ηεο αλάιπζεο ηηκψλ θαη ηηκνινγίνπ εθπφλεζεο 

Γαζνπνληθψλ κειεηψλ, βάζεη ηεο αξηζ.74579/11-6-91 Απνθ. π. Γεσξγίαο θαη αλαιχεηαη σο 

θάησζη: 

Δίδνο εξγαζίαο 

Αξηζ. 

Σηκνινγίν

π 

Πνζφηεη

εο 

εξγαζηψλ 

(ζηξέκ.) 

Σηκή 

κνλάδα

ο 

(επξψ) 

Γαπάλε 

νιηθή 

(επξψ) 

Άξζ. 6 - ΗΗΗ. Ξεξίπησζε: Γηα 

πςειά δάζε κε δνθηκαζηηθέο 

επηθάλεηεο θαη ρξεζηκνπνίεζε 

εμηζψζεσλ παξαξηήκαηνο Α‟  

6/ΗΗΗ 357 74,47 26.585,79 

ΠΛΝΙΝ 26.585,79 

Φ.Ξ.Α. 24% 6.380,59 

Πηξνγγπινπνίεζε  33,62 

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 
33.000,0

0 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ  

ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

ΑΟΘΟΝ 1Ν
 - ΔΗΠΑΓΥΓΖ 

1.1.  Οξηζκνί, πληνκνγξαθίεο θαη Αξρηθά (φπσο εκθαλίδνληαη ζηηο παξελζέζεηο)  

Αλαζέηνπζα αξρή (Α.Α.) ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο είλαη: ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΓΙΟΙΚΗΗ 

ΗΠΔΙΡΟΤ- ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ– Γ/ΝΗ ΓΑΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ.  

Θχξηνο ηνπ έξγνπ (ΘηΔ) είλαη: Διιεληθφ Γεκφζην / Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε 

ΗΠΔΙΡΟΤ- ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

Αλάδνρνο: Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο (θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε απηψλ) ζηνλ 

νπνίν έρεη αλαηεζεί ζχκβαζε.  

Δξγνδφηεο: Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε ΗΠΔΙΡΟΤ- ΓΤΣ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ 

Ξξντζηακέλε Αξρή (Ξ.Α.): Γηεχζπλζε Γαζψλ Φιψξηλαο 

 Γηεπζχλνπζα πεξεζία (∆..): Γηεχζπλζε Γαζψλ Φιψξηλαο 

Ππκθσλεηηθφ: Η γξαπηή ζπκθσλία κεηαμχ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο θαη ηνπ 

Αλαδφρνπ. 

1.2  πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Τ)  

Ζ παξνχζα Π.. πξνζδηνξίδεη ην γεληθφ πιαίζην θαη ηνπο εηδηθνχο φξνπο γηα ηελ εθηέιεζε 

ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ. Ρα εηδηθά ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη µε ηε 

δηαδηθαζία αλάζεζεο πεξηιακβάλνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε θαη ζηα παξαξηήκαηα απηήο.  

Απφ ηε ρξνληθή ζηηγκή ππνβνιήο πξνζθνξάο ηεθκαίξεηαη φηη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, πνπ 

ηελ ππέβαιιε, έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο, ηεο ζπγγξαθήο 

ππνρξεψζεσλ θαη ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ ηνπ θαθέινπ ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, θαζψο θαη 

ησλ επηηφπησλ ζπλζεθψλ πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο, έρεη επηζθεθζεί θαη ειέγμεη πιήξσο ηε 

θχζε θαη ηελ ηνπνζεζία πινπνίεζεο ησλ ελ ιφγσ δξάζεσλ, έρεη πιήξε γλψζε ησλ γεληθψλ 

θαη ηνπηθψλ ζπλζεθψλ ηεο γεσγξαθηθήο πεξηνρήο επί ηεο νπνίαο ζα ιεθζνχλ ηα ζηνηρεία 

ππαίζξνπ θαη απνδέρεηαη πιήξσο θαη ρσξίο επηθχιαμε φια απηά.  

Ξαξάιεηςε ηνπ Αλαδφρνπ λα ελεκεξσζεί κε θάζε δπλαηή πιεξνθνξία πνπ αθνξά ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο, δελ απαιιάζζεη απηφλ απφ ηελ επζχλε πνπ έρεη, λα ζπκκνξθψλεηαη 

ζηηο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη δελ πξνθχπηεη θαλέλα δηθαίσκα νηθνλνκηθήο ή άιιεο 

θχζεο ή/θαη παξάηαζε πξνζεζκίαο εμαηηίαο απηνχ ηνπ ιφγνπ. 

1.3  εηξά ηζρχνο εγγξάθσλ 

 Κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε ζεηξά ηζρχνο ησλ εγγξάθσλ είλαη ε αθφινπζε:  

1. Ζ Πχκβαζε.  

2. Ζ δηαθήξπμε µε ηα παξαξηήκαηά ηεο.  

3. Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπ Αλαδφρνπ 

1.4   Δθαξκνζηέα λνκνζεζία  

Όπσο ηελ παξ. 1.4 θαη 4.2 ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. Γηα θάζε δήηεκα πνπ δελ πξνβιέπεηαη, 

ηζρχνπλ νη δηαηάμεηο πνπ αθνξνχλ ηελ δηαδηθαζία εθηέιεζεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ παξνρήο 

γεληθψλ ππεξεζηψλ ηνπ λ.4412/2016, φπσο ηζρχεη.  

1.5  πκκφξθσζε κε ην ζεζκηθφ - λνκηθφ πιαίζην  

Ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηε ζπκβαηηθή ππνρξέσζε λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ 

απνξξένπλ απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζζεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δίθαην, ζπιινγηθέο 

ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ. Ζ θαηά 

ηα πξνεγνχκελα ζπκβαηηθή ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ αλαθέξεηαη ζηνπο θαλφλεο δηθαίνπ 

πνπ δηέπνπλ ηηο πξάμεηο ή παξαιείςεηο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ ή 

πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ έγηλαλ θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ απηψλ θαη 

βξίζθνληαη ζε ζπλάθεηα κε απηέο. Δπηπξνζζέησο, ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηε ζπκβαηηθή 

ππνρξέσζε λα ηεξεί ηνπο θαλφλεο δηθαίνπ ηεο εζσηεξηθήο λνκνζεζίαο άιισλ θξαηψλ, 

εθφζνλ νη ηειεπηαίνη δηέπνπλ πξάμεηο ή παξαιείςεηο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 

ππνρξεψζεσλ ή πξάμεηο ή παξαιείςεηο πνπ έγηλαλ θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ 

ηνπ απηψλ θαη βξίζθνληαη ζε ζπλάθεηα κε απηέο. Νη αλσηέξσ ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ 

επεθηείλνληαη θαη ζηελ ηήξεζε ηνπ δηθαίνπ ηεο δηεζλνχο επζχλεο, γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ 

ηπρφλ έρνπλ εθαξκνγή θαη ηεο νπνίαο ν κεραληζκφο θηλείηαη απηφκαηα θαη απεηινχληαη 

θπξψζεηο, ηφζν θαηά ηνπ ππαίηηνπ Αλαδφρνπ, φζν θαη θαηά ηνπ θξάηνπο ηεο ππεθνφηεηάο 
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ηνπ ή ηεο έδξαο ηνπ. 

 Ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα αλαθνηλψλεη ακέζσο ζηελ Ξ.Α. ην 

πεξηερφκελν φισλ ησλ δηθνγξάθσλ ή άιισλ δεκνζίσλ ή ηδησηηθψλ εγγξάθσλ, πνπ ηνπ 

θνηλνπνηνχληαη θαη αλαθέξνληαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. Ζ 

ππνρξέσζή ηνπ απηή θαιχπηεη θαη έγγξαθα πνπ εθδφζεθαλ απφ αξρέο ηεο αιινδαπήο.  

Ν Αλάδνρνο, σο ππεχζπλνο γηα ηελ ηήξεζε ησλ λφκσλ, ησλ αζηπλνκηθψλ θαη ινηπψλ 

δηαηάμεσλ, ππνρξενχηαη εηδηθφηεξα λα αλαθνηλψλεη ρσξίο ακέιεηα ζηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία 

ηηο ζρεηηθέο δηαηαγέο θαη εληνιέο ησλ δηαθφξσλ Αξρψλ ζρεηηθά κε ππνδεηθλπφκελα κέηξα 

ειέγρνπ θαη αζθαιείαο θ.ιπ., πνπ απεπζχλνληαη ή θνηλνπνηνχληαη ζε απηφλ θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 

1.6  Αληηθείκελν ηεο ζχκβαζεο  

Ζ παξνχζα ζχκβαζε αθνξά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ δηαρείξηζεο θαη δαζνθνκίαο, κε 

αληηθείκελν «Βνεζεηηθέο εξγαζίεο γηα ηελ ζχληαμε δηαρεηξηζηηθψλ κειεηψλ 

δεκνζίσλ δαζψλ «Σξηβνχλνπ-Κνξπθήο» θαη «Βηηζίνπ» (Τπνινγηζκφο 

νγθνκεηξηθψλ θαη πξνζαπμεηηθψλ ζηνηρείσλ) γηα ηε δεθαεηία 2020-2029  πεξηνρήο 

επζχλεο Γ/λζε Γαζψλ Φιψξηλαο». Νη ελ ιφγσ δξάζεηο ζα πινπνηεζνχλ µε κέξηκλα ηνπ 

Αλαδφρνπ ζηα σο άλσ δεκφζηα δάζε. Αλαιπηηθφηεξα ζηνηρεία αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο 

ηερληθήο πεξηγξαθήο – ηηκνινγίνπ - πξνυπνινγηζκνχ ην νπνίν απνηειεί αλαπφζπαζην κέξνο 

απηήο. 

 Δπηζεκαίλεηαη πεξαηηέξσ φηη, φια ηα παξαπάλσ, αιιά θαη ηα ελ ζπλερεία αλαθεξφκελα 

θαη νη πάζεο θχζεσο απαηηνχκελεο θαη αλαγθαίεο ηξνπνπνηήζεηο, ράξηλ ηεο πιεξφηεηαο, 

ιεηηνπξγηθφηεηαο θαη δπλαηφηεηαο απξφζθνπηεο αμηνπνίεζεο ησλ δεδνκέλσλ ππφ ην πλεχκα 

ησλ ηζρπφλησλ δηαρεηξηζηηθψλ αξρψλ θαη πξαθηηθψλ, είλαη ππνρξεσηηθέο γηα ηνλ αλάδνρν.  

Νη παξερφκελεο ππεξεζίεο θαηαηάζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Θνηλνχ 

Ιεμηινγίνπ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ (CPV): 77231300-1 / Υπηπεζίερ Γιασείπιζηρ Γαζών 

 ΑΡΘΡΟ 2Ο
 – ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

2.1  ΣΟΠΟ  ΚΑΙ ΥΡΟΝΟ 

2.1.1 Ρφπνο εξγαζίαο ηνπ Αλαδφρνπ είλαη ε πεξηνρή πινπνίεζεο ησλ πξναλαθεξφκελσλ 

δξάζεσλ (πεδίν) ή ην γξαθείν ηνπ. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, χζηεξα απφ έγθαηξε 

πξφζθιεζε ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Δξγνδφηε (Ξ.Α., ∆.., επνπηψλ, θ.ιπ.), λα ζπκκεηέρεη ζε 

ζπζθέςεηο, λα παξέρεη γξαπηέο ή πξνθνξηθέο πιεξνθνξίεο ή ζπκβνπιέο ζηηο ππεξεζίεο 

απηέο, λα ζπκκεηέρεη ζε επηζθέςεηο ζηελ πεξηνρή πνπ πξνβιέπεηαη λα πινπνηεζνχλ νη 

δξάζεηο θαη γεληθά λα παξέρεη θάζε ζρεηηθή ππνζηήξημε πνπ θξίλεη ρξήζηκε ν Δξγνδφηεο.  

2.1.2 Κεηά ηελ επέιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκάησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε 

αλαζέηνπζα αξρή πξνζθαιεί ηνλ αλάδνρν λα πξνζέιζεη γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ 

ζπκθσλεηηθνχ, εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδηθήο 

πξφζθιεζεο. Ρν Ππκθσλεηηθφ ζα ππνγξάςεη γηα ινγαξηαζκφ ηνπ Δξγνδφηε, ε Αλαπιεξψηξηα 

Ξξντζηακέλε ηεο Γ/λζεο Γαζψλ Φιψξηλαο. 

 2.1.3 Υο εκεξνκελία έλαξμεο ησλ πξνζεζκηψλ ηεο ζχκβαζεο ηνπ Αλαδφρνπ νξίδεηαη ε 

εκεξνκελία ππνγξαθήο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. Ζ ζπλνιηθή πξνζεζκία γηα ηελ πεξαίσζε ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο είλαη έμη (6) κήλεο, απφ ηελ ππνγξαθή ηεο Πχκβαζεο. Θαηά ηα 

ινηπά ηζρχνπλ  δηαιακβαλφκελα ζηα άξζξα 217 θαη 218 ηνπ λ.4412/2016.  

Ζ ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κεηά απφ αηηηνινγεκέλε 

απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κέρξη ην 50% απηήο, χζηεξα απφ ζρεηηθφ αίηεκα ηνπ 

αλαδφρνπ, πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά 

δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. Αλ ιήμεη ε 

ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ 

ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνχλ ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ηα παξαδνηέα ηεο ζχκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξχζζεηαη έθπησηνο. Αλ νη ππεξεζίεο 

παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, θαη 

κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ 

πνηληθέο ξήηξεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ.4412/2016 θαη ην άξζξν 5.2  ηεο 

δηαθήξπμεο.  

2.2  Δθπξφζσπνη ηνπ Αλαδφρνπ  

2.2.1 Ν Αλάδνρνο γλσζηνπνηεί ζηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία ηε λφκηκε εθπξνζψπεζε ηνπ ή 

ηνπο πιεξεμνχζηνπο. 

 2.2.2 Θαηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ν Αλάδνρνο δειψλεη ηελ έδξα ηνπ θαη ηνλ 

αληίθιεηφ ηνπ. Ρν ζπκθσλεηηθφ επί ελψζεσλ ππνγξάθεηαη απφ ην λφκηκν, θνηλφ εθπξφζσπν, 
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πνπ νξίζζεθε θαηά ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο. Πε πεξίπησζε Αλαδφρνπ ζχκπξαμεο, σο 

έδξα ηνπ Αλαδφρνπ ζεσξείηαη ε έδξα ηνπ εθπξνζψπνπ ηνπ. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα 

δειψλεη ρσξίο θαζπζηέξεζε ζηε Γηεπζχλνπζα πεξεζία, ηελ αιιαγή ηεο έδξαο ηνπ. Κέρξη 

ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο ζεσξνχληαη ηζρπξέο νη θνηλνπνηήζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο 

Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο ζηελ πξνεγνχκελε έδξα. Κέρξη ηελ ππνβνιή ηεο δήισζεο 

ζεσξνχληαη ηζρπξέο νη θνηλνπνηήζεηο ησλ εγγξάθσλ ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο ζηελ 

πξνεγνχκελε έδξα. 

 2.2.3 Αληίθιεηνο ηνπ Αλαδφρνπ νξίδεηαη θπζηθφ πξφζσπν πνπ θαηνηθεί ζηελ έδξα ηεο 

Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο θαη απνδέρεηαη ην δηνξηζκφ ηνπ µε δήισζε πνπ πεξηιακβάλεηαη ζην 

θείκελν ηεο ζχκβαζεο ή ππνβάιιεηαη µε ηδηαίηεξν έγγξαθν. Αληίθιεηνο δελ απνθιείεηαη λα 

είλαη θαη ν εθπξφζσπνο ηνπ Αλαδφρνπ, εθφζνλ θαηνηθεί ζηελ έδξα ηεο Γηεπζχλνπζαο 

πεξεζίαο.  Πηνλ αληίθιεην γίλνληαη λφκηκα αληί ηνπ Αλαδφρνπ, νη θνηλνπνηήζεηο ησλ 

εγγξάθσλ ηεο ππεξεζίαο. Ν Αλάδνρνο κπνξεί λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ αληίθιεηφ ηνπ, κέρξη 

φκσο ηελ ππνβνιή ηεο ζρεηηθήο δήισζεο µε ηελ νπνία αληηθαζίζηαηαη, νη θνηλνπνηήζεηο 

λνκίκσο γίλνληαη ζηνλ αληίθιεην. Ζ Γηεπζχλνπζα πεξεζία δηθαηνχηαη λα απαηηήζεη απφ ηνλ 

αλάδνρν ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ αληηθιήηνπ, αλ ν ηειεπηαίνο δελ παξαιακβάλεη ηα έγγξαθα 

πνπ απεπζχλνληαη πξνο ηνλ αλάδνρν. Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ζπκκνξθσζεί ακέζσο 

ζηελ απαίηεζε ηεο Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο. 

 2.3  Δπηθνηλσλία – Κνηλνπνίεζε εγγξάθσλ  

Ζ επηθνηλσλία ησλ ππεξεζηψλ κε ηνλ αλάδνρν ζπληειείηαη είηε: α) κε ηειενκνηνηππία, 

ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 14 ηνπ λ.2672/1998, είηε β) κε φξγαλν ηεο ππεξεζίαο 

ή νπνηνδήπνηε άιιν δεκφζην φξγαλν, είηε γ) κε δηθαζηηθφ επηκειεηή, θαηφπηλ παξαγγειίαο 

ηνπ αξκφδηνπ νξγάλνπ είηε πιεξεμνπζίνπ λνκηθνχ εθπξνζψπνπ ηνπ, είηε δ) κε ειεθηξνληθφ 

ηαρπδξνκείν, θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο. Ζ θνηλνπνίεζε ηεο εηδηθήο πξφζθιεζεο θαη ηεο 

απφθαζεο έθπησζεο ηνπ άξζξνπ 160 ηνπ λ.4412/2016 θαη ηεο εηδηθήο δηαηαγήο ηνπ άξζξνπ 

159 ηνπ ηδίνπ λφκνπ, γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαηά ηηο πεξηπηψζεηο β‟ θαη γ‟. Γηα ηελ 

θνηλνπνίεζε, ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο β‟ θαη γ‟, ζπληάζζεηαη ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ 

επηδφζεσο. Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη αλάινγα νη νηθείεο δηαηάμεηο Θψδηθα Ξνιηηηθήο 

Γηθνλνκίαο.  

2.4  Δπίβιεςε ηεο χκβαζεο  

Ζ παξαθνινχζεζε ηεο εθηέιεζεο ηεο Πχκβαζεο θαη ε δηνίθεζε απηήο ζα δηελεξγεζεί απφ 

ηε Γ/λζε Γαζψλ Φιψξηλαο, ην νπνίν θαη ζα εηζεγείηαη ζην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν θαη 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, γηα φια ηα δεηήκαηα πνπ αθνξνχλ ζηελ πξνζήθνπζα εθηέιεζε φισλ 

ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη ζηελ εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ, ζηε ιήςε 

ησλ επηβεβιεκέλσλ κέηξσλ, ιφγσ κε ηήξεζεο ησλ σο άλσ φξσλ θαη ηδίσο γηα δεηήκαηα πνπ 

αθνξνχλ ζε ηξνπνπνίεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζχκβαζεο, ππφ 

ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 132 ηνπ λ.4412/2016. 

 Ζ αλαζέηνπζα αξρή κπνξεί, κε απφθαζή ηεο λα νξίδεη γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο 

ζχκβαζεο σο επφπηε, κε θαζήθνληα εηζεγεηή, ππάιιειν ηεο ππεξεζίαο. Κε ηελ ίδηα 

απφθαζε δχλαληαη λα νξίδνληαη θαη άιινη ππάιιεινη ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, ζηνπο νπνίνπο 

αλαηίζεληαη επηκέξνπο θαζήθνληα, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο ζχκβαζεο. Πε απηή ηελ 

πεξίπησζε ν επφπηεο ιεηηνπξγεί σο ζπληνληζηήο. 

 Ρα θαζήθνληα ηνπ επφπηε είλαη, ελδεηθηηθά, ε πηζηνπνίεζε ηεο εθηέιεζεο ηνπ 

αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ν έιεγρνο ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνπο 

φξνπο ηεο ζχκβαζεο. Κε εηζήγεζε ηνπ επφπηε ε ππεξεζία πνπ δηνηθεί ηε ζχκβαζε κπνξεί λα 

απεπζχλεη έγγξαθα κε νδεγίεο θαη εληνιέο πξνο ηνλ αλάδνρν πνπ αθνξνχλ ζηελ εθηέιεζε 

ηεο ζχκβαζεο. 

 

ΑΟΘΟΝ 3Ν
 – ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΑΛΑΓΝΣΝ 

 

 Ν Αλάδνρνο, πξηλ ηελ έλαξμε ησλ εξγαζηψλ, ζα πεξηγξάςεη ηνλ αθξηβή αξηζκφ θαη ηα 

ραξαθηεξηζηηθά φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ, επηζηεκνληθνχ, ηερληθνχ θαη βνεζεηηθνχ – εξγαηηθνχ, 

πνπ πξνηίζεηαη λα ρξεζηκνπνηήζεη γηα ηελ πινπνίεζε ηεο ζχκβαζεο. Νπνηαδήπνηε κεηαβνιή 

ζηελ ζηειέρσζε ηνπ αλαδφρνπ ζα πξέπεη λα αηηηνινγείηαη θαη ππφθεηηαη ζηελ έγθξηζε ηεο 

Γηεπζχλνπζαο πεξεζίαο. Ρεθκαίξεηαη φηη ε ∆.. απνδέρεηαη ηα πξφζσπα απηά, εθφζνλ δελ 

αληηιέγεη γξαπηά. 

 Ζ κεηαθνξά ηνπ ζπλεξγείνπ ηνπ αλαδφρνπ ζην πεδίν γηα ηε ιήςε ζηνηρείσλ, θαζψο θαη ε 

επηζηξνθή απηψλ ζηελ έδξα ηνπο ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλε 
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ηνπ αλαδφρνπ. 

 Ρν πξνζσπηθφ πνπ ζα εξγάδεηαη είλαη πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ θαη ζε θακία πεξίπησζε 

δελ απνθηά θαλελφο είδνπο εξγαζηαθή ζρέζε κε ην Γεκφζην.  

 

ΑΟΘΟΝ 4Ν
  -  ΑΚΝΗΒΖ - ΘΟΑΡΖΠΔΗΠ  

 

Ππκβαηηθή ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ είλαη ην πνζφ ηεο νηθνλνκηθήο ηνπ πξνζθνξάο. 

 Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ 

παξαζηαηηθψλ θαη δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 

παξ. 5 ηνπ λ.4412/2016, θαζψο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ ήζειε δεηεζεί 

απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζίεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  

 Ζ ζπκβαηηθή ακνηβή δελ πεξηιακβάλεη Φφξν Ξξνζηηζέκελεο Αμίαο. Ν θφξνο απηφο ζα 

θαηαβάιιεηαη επηπιένλ ζηνλ αλάδνρν, µε ηελ πιεξσκή θάζε ινγαξηαζκνχ. 

 Ζ ζχκβαζε ππφθεηηαη ζε φιεο ηηο λφκηκεο θξαηήζεηο.  

Ρνλ Αλάδνρν βαξχλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε (φπσο 

εηζθνξέο, νθεηιέο, ηέιε θαη άιιεο πιεξσκέο ζηα Ρακεία Θνηλσληθήο Αζθάιηζεο, 

γεηνλνκηθήο Ξεξίζαιςεο θαη Ππληάμεσλ, Δπαγγεικαηηθψλ, Γεκφζησλ ή άιισλ θνξέσλ, 

φπσο ΔΦΘΑ, ΡΠΚΔΓΔ, ΞΔΓΚΔΓΔ, ΡΔΔ, θ.ιπ.) ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία, κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Ξ.Α., γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν 

πνπ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο.  

Ηδίσο βαξχλεηαη: α) κε θξάηεζε 0,07% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο 

πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο πέξ 

ηεο Δληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ (άξζξν 4 λ.4013/2011 φπσο ηζρχεη), 

β) Θξάηεζε χςνπο 0,02% ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ, ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο, εθηφο 

ΦΞΑ, ηεο αξρηθήο, θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο. Ρν πνζφ απηφ παξαθξαηείηαη 

ζε θάζε πιεξσκή απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθήο 

Γηεχζπλζεο Γεκνζίσλ Ππκβάζεσλ θαη Ξξνκεζεηψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 6 ηνπ άξζξνπ 36 

ηνπ λ. 4412/2016, γ) Θξάηεζε 0,06% ε νπνία ππνινγίδεηαη επί ηεο αμίαο θάζε πιεξσκήο 

πξν θφξσλ θαη θξαηήζεσλ ηεο αξρηθήο θαζψο θαη θάζε ζπκπιεξσκαηηθήο ζχκβαζεο ππέξ 

ηεο Αξρήο Δμέηαζεο Ξξνδηθαζηηθψλ Ξξνζθπγψλ (άξζξν 350 παξ. 3 ηνπ λ. 4412/2016) θαη 

δ) θαζψο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία θαηά ηελ 

πιεξσκή ηνπ αλαδφρνπ.  

Νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππφθεηληαη ζην εθάζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηέινο ραξηνζήκνπ 

3% θαη ζηελ επ‟ απηνχ εηζθνξά ππέξ ΝΓΑ 20%. Κε θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε 

πξνβιεπφκελε απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο αμίαο (8,00%) 

επί ηνπ θαζαξνχ πνζνχ. 

 Γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο δαπάλεο ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνζθνκίζεη ζηελ ππεξεζία 

θαη‟ αίηεζε ηνπ Δξγνδφηε θαη νπνηνδήπνηε άιιν δηθαηνινγεηηθφ απαηηείηαη απφ ηελ ειιεληθή 

λνκνζεζία, γηα ηελ εθθαζάξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηελ πιεξσκή ηεο απαίηεζεο. 

 Γελ πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξηκ ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 

 Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο ζηνλ Αλάδνρν (παξ.1δ άξζξνπ 72 ηνπ 

λ.4412/2016). 

 Ζ ζπκβαηηθή ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ πεξηιακβάλεη φιεο ηηο δαπάλεο (φπσο έμνδα 

κεηαθηλήζεσλ, εηδηθά θαη γεληθά έμνδα, θ.ιπ.) θαη ην επηρεηξεκαηηθφ ηνπ θέξδνο κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε θαη παξάδνζε ησλ εξγαζηψλ. Ρξνπνπνίεζε ηεο ζχκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

κπνξεί λα γίλεη ππφ ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο πνπ πξνβιέπνληαη ζην άξζξν 132 ηνπ 

λ.4412/2016. 

 Ρα ηηκνιφγηα ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ ακνηβή ηνπ, θαζψο θαη νη πιεξσκέο πνπ ζα 

δηεθπεξαηψλνληαη απφ ηνλ Δξγνδφηε, ζα είλαη εθπεθξαζκέλα ζε ΔΟΩ θαη ζχκθσλα µε ηελ 

εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

 

ΑΟΘΟΝ 5Ν 
 -  ΞΝΗΛΗΘΔΠ ΟΖΡΟΔΠ 

 

Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνχλ απφ ππαηηηφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο 

ηεο ζχκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε, είλαη δπλαηφλ 

λα επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, κε αηηηνινγεκέλε απφθαζε ηεο αλαζέηνπζαο 

αξρήο. Θαηά ηα ινηπά εθαξκφδνληαη ηα δηαιακβαλφκελα ζην άξζξν 218 ηνπ λ.4412/2016 θαη 

ζηελ παξ. 5.2  ηεο ζρεηηθήο δηαθήξπμεο. Ζ επηβνιή πνηληθψλ ξεηξψλ δελ ζηεξεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ην δηθαίσκα λα θεξχμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην.  
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ΑΟΘΟΝ 6Ν
 - ΓΔΛΗΘΑ ΘΑΘΖΘΝΛΡΑ, ΔΘΛΔΠ, ΞΝΣΟΔΩΠΔΗΠ ΡΝ ΑΛΑ∆ΝΣΝ 

 6.1  Γεληθέο ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ  

6.1.1 Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη, κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα επαιεζεχζεη φια ηα 

ζηνηρεία ηα νπνία έρνπλ ηεζεί ζηε δηάζεζή ηνπ θαη λα ππνβάιιεη γξαπηψο ηπρφλ επηζεκάλζεηο 

ηνπ θαη πξνηάζεηο γηα ζπκπιήξσζε, ηξνπνπνίεζε ή βειηηζηνπνίεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ησλ 

κεζφδσλ πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο. Ν έιεγρνο ησλ δηαηηζεκέλσλ ζηνηρείσλ κε επί ηφπνπ 

κεηξήζεηο ππάγεηαη ζηελ θαηεγνξία ησλ εηδηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, γηα ηηο νπνίεο 

δελ πξνβιέπεηαη θαηαβνιή ακνηβήο ζηνλ αλάδνρν. 

6.1.2 Ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, φπσο απηέο 

πξνζδηνξίδνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο επζχλεο πνπ απνξξένπλ απφ ηε ζχκβαζε, 

µε επηδεμηφηεηα, επηκέιεηα θαη επαγγεικαηηθή θξίζε. Ρπρφλ ιάζε ή παξαιείςεηο ηα νπνία 

επηζεκαλζνχλ, είηε ζην ζηάδην ηεο πινπνίεζεο ηεο ζχκβαζεο, είηε ζηα ζηάδηα ηνπ ειέγρνπ, 

ηεο επαιήζεπζεο θαη ηεο ζεψξεζεο απφ ηηο δαζηθέο ππεξεζίεο, ζα πξέπεη λα δηνξζψλνληαη 

απφ ηνλ Αλάδνρν ρσξίο άιιε ακνηβή. 

 6.1.3 Αλ ν Αλάδνρνο θιεζεί απφ ηνλ Δξγνδφηε λα παξέκβεη ζε ππφζεζε κεηαμχ απηνχ 

(ηνπ Δξγνδφηε) θαη ηξίηνπ, ππνρξεψλεηαη λα ελεξγήζεη ζχκθσλα µε ηε ζχκβαζε. Δάλ απφ ηε 

ζχκβαζε δελ ζπλάγεηαη ν ηξφπνο δξάζεο ηνπ, απεπζχλεηαη ζηνλ Δξγνδφηε δεηψληαο 

ζρεηηθέο νδεγίεο.  

6.1.4 Κε ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα επηζηξέςεη ζηνλ Δξγνδφηε 

φια ηα έγγξαθα ή ζηνηρεία, πνπ έιαβε γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ 

ππνρξεψζεσλ, θαζψο θαη φηη άιιν αλήθεη ζ‟ απηφλ.  

6.1.5 Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα πξνεηδνπνηεί εγγξάθσο ηνλ Δξγνδφηε γηα πεξηπηψζεηο 

ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαη δελ επηηξέπεηαη λα εξγάδεηαη παξάιιεια ζε εξγαζίεο µε ηηο 

νπνίεο πξνθχπηεη ηέηνηα ζχγθξνπζε.  

6.1.6 Ν Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηε ιήςε κέηξσλ πξνζηαζίαο ηνπ 

πεξηβάιινληνο.  

6.1.7 Ν Αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ιάζε ή ειιείςεηο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο. Νη αμηψζεηο ηνπ Δξγνδφηε θαηά ηνπ Αλαδφρνπ ιφγσ πιεκκεινχο εθπιήξσζεο ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο, παξαγξάθνληαη κεηά ηελ πάξνδν 

εμαεηίαο απφ ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ή ηελ θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξφπν ιχζε ηεο 

ζχκβαζεο (άξζξν 188 παξ. 1 ηνπ λ.4412/2016).  

6.2   Άδεηεο θαη εγθξίζεηο  

Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηελ έθδνζε ή εμαζθάιηζε, κε κέξηκλα, επζχλε θαη δαπάλεο 

ηνπ, ησλ θάζε είδνπο αδεηψλ ή ππνρξεσηηθψλ παξαζηαηηθψλ ζηνηρείσλ, πνπ πξνβιέπνληαη 

απφ ηε λνκνζεζία ή αιιαρνχ θαη πνπ είλαη απαξαίηεηεο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

θάζε είδνπο εξγαζηψλ. Ξξνο ηνχην ν Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα ππνβάιιεη ην ζρεηηθφ αίηεκά 

ηνπ ζηελ, θαηά πεξίπησζε, αξκφδηα πεξεζία. Ξαξάιιεια νθείιεη λα θνηλνπνηεί ην αίηεκά 

ηνπ (κε αληίγξαθα φισλ ησλ ζπλαθψλ δηθαηνινγεηηθψλ) ζηελ Γηεπζχλνπζα πεξεζία. Ζ 

ππνρξέσζε απηή ηζρχεη θαη γηα ηηο πεξηπηψζεηο αδεηψλ ή ππνρξεψζεσλ ρξεκαηννηθνλνκηθήο 

θχζεο.  

Ν Δξγνδφηεο νπδεκία ππνρξέσζε αλαιακβάλεη γηα λα παξάζρεη ζηνλ Αλάδνρν ηηο 

απαηηνχκελεο δηνηθεηηθέο άδεηεο γηα ηε δηελέξγεηα ησλ πξάμεσλ εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ 

ηνπ ππνρξεψζεσλ.  

Όζνλ αθνξά άδεηεο πνπ κπνξνχλ λα εθδνζνχλ θαηά δηαθξηηηθή επρέξεηα ηεο αξκφδηαο 

δηνηθεηηθήο αξρήο, ν Αλάδνρνο εμαθνινπζεί λα θέξεη απνθιεηζηηθά ηνλ θίλδπλν κε έθδνζήο 

ηνπο. 

 Θαη' εμαίξεζε, ν Δξγνδφηεο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα ηνλ ζπλδξάκεη, εθφζνλ 

ζπληξέρνπλ νη αθφινπζεο πξνυπνζέζεηο:  

1. Ν λφκνο θαηαιείπεη ζηνλ Δξγνδφηε ηε δηαθξηηηθή επρέξεηα λα παξάζρεη ηε ζπλδξνκή 

απηή ή φρη.  

2. Ζ παξνρή ηεο ζπλδξνκήο απηήο δελ ζα ζπληζηνχζε θαθή ρξήζε ηεο δηαθξηηηθήο ηνπ 

επρέξεηαο ή θαηάρξεζε εμνπζίαο.  

Ν Δξγνδφηεο αλαιακβάλεη λα παξάζρεη ηε ζπλδξνκή ηνπ θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηνο ηνπ 

Αλαδφρνπ θαη κφλν κε ηνπο ηχπνπο θαη ηα κέζα, πνπ ηνπ επηηξέπεη ή ηνπ επηβάιιεη ε θαηά 

πεξίπησζε εθαξκνζηέα γηα ηελ έθδνζή ηεο άδεηαο δηνηθεηηθή ή απνδεηθηηθή δηαδηθαζία.  

6.3  Αλάιεςε επζχλεο απφ ηνλ Αλάδνρν  

Ν Αλάδνρνο ππνρξεψλεηαη λα αλαιακβάλεη ηηο λφκηκεο επζχλεο ηνπ, απαιιάζζνληαο 

αληίζηνηρα ηνλ Δξγνδφηε θαη ηνπο ππαιιήινπο ηνπ θαη λα ηνλ πξνθπιάζζεη απφ παληνεηδείο 
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δεκηέο, εμαηηίαο αηπρεκάησλ πνπ ζπκβαίλνπλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ. 

 Ν Αλάδνρνο αλαιακβάλεη, ηφζν απέλαληη ηεο ππεξεζίαο, φζν θαη ηνπ πξνζσπηθνχ, φιεο 

ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ ζπγθεθξηκέλε ζχκβαζε, κε βάζε ηε δηαθήξπμε θαη 

ηα ππφινηπα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη φζεο άιιεο θαζνξίδνληαη απφ ηε ζρεηηθή λνκνζεζία θαη 

εηδηθά ζην άξζξν 138 ηνπ λ.4412/16, ζρεηηθά κε ηελ πιεξσκή θαη αζθάιηζε ηνπ 

πξνζσπηθνχ, ηελ ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ θαη 

θαλνληζκψλ γηα ηελ πξφιεςε ησλ αδηθεκάησλ, ηελ ιήςε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ 

αζθαιείαο θαη πγείαο ηνπ πξνζσπηθνχ, θ.ιπ 

 Ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ζηε ιήςε φισλ ησλ επηβαιινκέλσλ πξνιεπηηθψλ κέηξσλ θαηά 

ησλ αηπρεκάησλ θαη ξεηά ζπλνκνινγείηαη φηη γηα ηπρφλ αηχρεκα ζην πξνζσπηθφ ή επί 

παληφο ηξίηνπ πξνζψπνπ ή πξάγκαηνο, αθέξαηα ηελ επζχλε θέξεη απηφο, ν νπνίνο 

αλαιακβάλεη θαη ηελ επζχλε θάζε απνδεκίσζεο. 

6.4  Δθρψξεζε δηθαησκάησλ ή ππνρξεψζεσλ – ππνθαηάζηαζε ηνπ Αλαδφρνπ 

 Ζ ππνθαηάζηαζε / αληηθαηάζηαζε ηνπ αξρηθνχ Αλαδφρνπ ζην ζχλνιν ή κέξνο ηεο 

ζχκβαζεο ή ηεο ππεξεζίαο επηηξέπεηαη κφλνλ εθφζνλ πξνβιέπεηαη ξεηά ζηε ζχκβαζε ή 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο ηεο πεξίπησζεο δ) ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 132. Ζ 

ππνθαηάζηαζε ζηηο πεξηπηψζεηο απηέο γίλεηαη µε απφθαζε ηεο Ξ.Α. πνπ εθδίδεηαη κεηά απφ 

γλψκε ηνπ αξκφδηνπ Ρερληθνχ Ππκβνπιίνπ.  

6.5  Δκπηζηεπηηθφηεηα  

Θαζ‟ φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο, αιιά θαη κεηά ηε ιήμε ή ιχζε απηήο, ν 

Αλάδνρνο (θαη νη πξνζθηεζέληεο ηνπ) αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα µε γλσζηνπνηήζεη ζε 

ηξίηνπο (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εθπξνζψπσλ ηνπ ειιεληθνχ θαη δηεζλνχο ηχπνπ), ρσξίο 

ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ Δξγνδφηε, νπνηαδήπνηε έγγξαθα ή 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα πεξηέιζνπλ ζε γλψζε ηνπ θαηά ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ 

εθπιήξσζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο. 

6.6  Κπξηφηεηα ρεδίσλ θαη Δγγξάθσλ  

6.6.1 Όια ηα έγγξαθα (ζρέδηα, πίλαθεο, θχιια πεξηγξαθήο, ζηνηρεία, θ.ιπ.), πνπ ζα 

ζπληαρζνχλ απφ ηνλ αλάδνρν (θαη ηνπο πξνζθηεζέληεο ηνπ) ζηα πιαίζηα εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο, ζα αλήθνπλ ηδηνθηεζία ηνπ Δξγνδφηε, ζα είλαη πάληνηε ζηε δηάζεζε ησλ λφκηκσλ 

εθπξνζψπσλ ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο θαη ζα παξαδνζνχλ ζηνλ Δξγνδφηε 

ζηνλ ρξφλν πνπ πξνβιέπεηαη ζην λφκν θαη ζηε ζχκβαζε ή αιιηψο θαηά ηελ θαζ‟ νηνλδήπνηε 

ηξφπν ιήμε ή ιχζε ηεο ζχκβαζεο.  

6.6.2 Αλ είλαη ππνρξέσζε ηνπ Αλαδφρνπ λα παξαδψζεη αξρεία µε ζηνηρεία ζε ειεθηξνληθή 

κνξθή, ππνρξενχηαη λα ηα ζπλνδεχζεη µε έγγξαθε ηεθκεξίσζή ηνπο θαη µε νδεγίεο γηα ηελ 

αλάθηεζε / δηαρείξηζή ηνπο. 

 6.7 Σεθκεξίσζε ζηνηρείσλ απφ Ηιεθηξνληθφ Τπνινγηζηή 

 Νη θάζε είδνπο ππνινγηζκνί ή ηα νπνηαδήπνηε ζηνηρεία, πνπ ζα πξνθχπηνπλ απφ 

επεμεξγαζία ζε Ζιεθηξνληθφ πνινγηζηή, απφ ηνλ Αλάδνρν (ή ηνπο πξνζθηεζέληεο ηνπ) ή 

απφ ηηο ππεξεζίεο ηνπ Δξγνδφηε µε ηελ βνήζεηα / θαζνδήγεζε ηνπ Αλαδφρνπ, ζα 

ζπλνδεχνληαη ππνρξεσηηθά απφ αλαιπηηθφ ππφκλεκα, πνπ ζα πεξηιακβάλεη:  

 ηελ νλνκαζία ηνπ ινγηζκηθνχ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη ηα ζηνηρεία ηνπ ζπληάθηε 

θαη ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ, θαη 

 ζε πεξίπησζε ππνινγηζκψλ, ηελ πεξηγξαθή ησλ κεζφδσλ, ησλ παξαδνρψλ 

ππνινγηζκνχ, ηνπ ηξφπνπ ζπκπιήξσζεο ησλ δεδνκέλσλ, έηζη ψζηε νη αληίζηνηρνη 

ππνινγηζκνί λα κπνξνχλ λα ειεγρζνχλ µε άιιεο θιαζζηθέο κεζφδνπο ή µε άιια 

πξνγξάκκαηα.  

 

6.8  Κπξηφηεηα θαη ρξήζε ινγηζκηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ  

6.8.1 Ρα πξνγξάκκαηα Ζιεθηξνληθνχ πνινγηζηή (ινγηζκηθφ), ηα νπνία ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη ν Αλάδνρνο γηα ηελ εθηέιεζε ησλ ππεξεζηψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ, ππνρξενχηαη λα ζέζεη ζηε δηάζεζε ηνπ Δξγνδφηε φπνηε ηνπ δεηεζεί. 

 6.8.2 Ζ θπξηφηεηα ησλ πξνγξακκάησλ απηψλ παξακέλεη ζηνλ Αλάδνρν, έρεη φκσο ν 

Δξγνδφηεο ην δηθαίσκα λα ηα ρξεζηκνπνηεί, ρσξίο νηθνλνκηθή επηβάξπλζε θαη ρσξίο 

πεξηνξηζκνχο γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη µε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 
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 6.9 Φνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ 

 6.9.1 Ν Αλάδνρνο (θαη ζε πεξίπησζε έλσζεο φια ηα µέιε ηεο) ππνρξενχηαη λα 

εθπιεξψλεη ηηο θαηά ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θνξνινγηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη ελδεηθηηθά:   

 ηελ ππνρξέσζε εγγξαθήο ζηελ αξκφδηα Γεκφζηα Νηθνλνκηθή πεξεζία (∆.Ν..) θαη 

ππνβνιήο ησλ αλαγθαίσλ δειψζεσλ θνξνινγίαο εηζνδήκαηνο, Φ.Ξ.Α., θιπ.,   

 ηελ ηήξεζε βηβιίσλ ζχκθσλα µε ηελ ειιεληθή θνξνινγηθή λνκνζεζία, 

 ηελ πιεξσκή θφξνπ εηζνδήκαηνο ή άιισλ θφξσλ ή ηειψλ θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ 

ππνρξεψζεψλ ηνπ γηα ηελ θαηαβνιή ησλ εξγνδνηηθψλ εηζθνξψλ ησλ εξγαδνκέλσλ 

ηνπ.  

6.9.2. Ξξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί ε δηπιή θνξνινγία ηνπ εηζνδήκαηνο ηπρφλ αιινδαπψλ 

επηρεηξήζεσλ ηνπ Αλαδφρνπ, απηφο αλαιακβάλεη λα πξνζθνκίζεη ζηνλ Δξγνδφηε φια ηα 

ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα, πνπ απαηηνχληαη απφ ηηο αξκφδηεο ειιεληθέο Γεκφζηεο 

πεξεζίεο.  

6.10  Αζθαιηζηηθέο ππνρξεψζεηο ηνπ Αλαδφρνπ γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ 

 Ν Αλάδνρνο (θαη ζε πεξίπησζε έλσζεο ηα µέιε ηεο) ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ, πνπ απνξξένπλ απφ ηελ θείκελε γηα ηελ θνηλσληθή αζθάιηζε λνκνζεζία 

(ζε ΔΦΘΑ, ΡΠΚΔ∆Δ, θ.ιπ.), γηα ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιήζεη γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο.  

6.11  Απαηηνχκελα κέηξα αζθαιείαο θαη πγείαο 

 Ν Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε γηα ηε ιήςε φισλ ησλ πξνβιεπφκελσλ κέηξσλ θαη ηελ 

ηήξεζε ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, ησλ δηαηάμεσλ θαη θαλνληζκψλ πεξί 

αζθάιεηαο θαη πγείαο θαη πεξί πξφιεςεο αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ ή ζην πξνζσπηθφ 

ηνπ θνξέα ηνπ έξγνπ ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, ψζηε λα εμαιείθνληαη ή λα ειαρηζηνπνηνχληαη 

νη θίλδπλνη αηπρεκάησλ ή επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ θαηά ηε θάζε πινπνίεζεο ηεο 

ζχκβαζεο (Ξ.Γ. 305/96 (αξ. 7-9), λ.4412/16 (αξ. 138 παξ. 7), λ.3850/10 (αξ. 42,43), 

θ.ιπ.). 

 Πρεηηθά κε ηε ιήςε κέηξσλ αζθαιείαο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθπνλεί κε επζχλε ηνπ 

θάζε ζρεηηθή κειέηε θαη λα ιακβάλεη φια ηα ζρεηηθά κέηξα. Ν αλάδνρνο ππέρεη ηελ πιήξε 

θαη απνθιεηζηηθή επζχλε γηα θάζε δεκία πνπ πξνθαιείηαη πξνο νηνλδήπνηε απφ ηελ παξάβαζε 

ησλ παξαπάλσ ππνρξεψζεσλ, επζπλφκελνο, εθηφο άιισλ, θαη γηα ηελ θαηαβνιή ησλ 

ζρεηηθψλ απνδεκηψζεσλ.  

Ν αλάδνρνο νθείιεη λα ιακβάλεη φια ηα κέηξα πξνζηαζίαο, ζχκθσλα κε ηελ εθάζηνηε 

ηζρχνπζα λνκνζεζία.  

 

6.12  Γεκνζηνπνίεζε – Αλαθνηλψζεηο ζηνλ Σχπν  

Ν Αλάδνρνο δελ δηθαηνχηαη λα πξνβαίλεη, ρσξίο ηελ πξνεγνχκελε έγγξαθε ζπγθαηάζεζε 

ηνπ Δξγνδφηε, άκεζα ή έκκεζα, ζε δεκφζηεο ή δηα ηνπ Ρχπνπ αλαθνηλψζεηο ζρεηηθά µε ηε 

ζχκβαζε ή ηνλ Δξγνδφηε.  

 

ΑΟΘΟΝ 7Ν 
 - ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ ΣΟΤ ΔΡΓΟΓΟΣΗ 

7.1  Παξνρή πθηζηακέλσλ ζηνηρείσλ  

Ν Δξγνδφηεο ππνρξενχηαη λα παξέρεη ζηνλ Αλάδνρν, ρσξίο επηβάξπλζε, φιεο ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ αθνξνχλ ηε ζχκβαζε, εθφζνλ είλαη δηαζέζηκεο θαη δελ έρεη θψιπκα λα ηηο 

παξαδψζεη.  

 

ΑΟΘΟΝ 8Ν 
 -  ΚΑΡΑΗΥΠΖ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ 

 

Καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ δε δεκηνπξγεί θαλέλα δηθαίσκα ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜOΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΗ 

ΗΠΕΙΡΟΤ- ∆ΤΣΙΚΗ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΤΘΤΝΗ ∆ΑΩΝ & 

ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΤΠΟΘΕΕΩΝ 

∆/ΝΗ ∆ΑΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ 

ΠΑΡΟΥΗ ΣΕΥΝΙΚΩΝ & 

ΛΟΙΠΩΝ 

ΤΝΑΦΩΝ 

ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ 

ΤΠΗΡΕΙΩΝ : 

 

 

 
 

 

 
ΥΡΗΜΑΣΟ∆ΟΣΗΗ: 

Βοηθηηικέρ επγαζίερ για ηην ζύνηαξη 

διασειπιζηικών μελεηών δημοζίων δαζών 

«Σριβούνοσ-Κορσυής» και «Βιτσίοσ» 

(Υπνινγηζκόο νγθνκεηξηθώλ θαη 

πξνζαπμεηηθώλ ζηνηρείσλ). 

 

CPV: 77231300-1 
 
 

Πιζηώζειρ Ππογπάμμαηορ ∆ημοζίων Επενδύζεων 

Έηοςρ 2020, 

Ενάπιθμο έπγο 2014Ε58400008 

∆ΑΠΑΝΗ: 33.000,00Ευρώ με ΦΠΑ 

 

 

ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

(θαηά ην ζύζηεκα κε εληαίν πνζνζηό έθπησζεο - άξζξν 125 ηνπ Ν.4412/2016) 

 

Τηρ επγοληπηικήρ επιχείπηζηρ ή κοινοππαξίαρ, επγοληπηικών επιχειπήζεων 

………………………………………………………………………………………………..………………………

……………………………………………………..……………………………………………………………….…

με έδπα …………………..……… οδόρ ……………………….… απιθμ. ……  Τ.Κ. ………………… 

ηηλ. ……………………………………………………………..   Fax ……………………….………………. 

e-mail…………………..………………………..………………………………………………………………… 
 

Ππορ ηη  Δ/ΝΗ ΔΑΩΝ ΦΛΩΡΙΝΑ 
 

Αθνύ έιαβα γλώζε ηεο Δηαθήξπμεο ηεο Δεκνπξαζίαο ηεο ππεξεζίαο πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ 

επηθεθαιίδα θαη ησλ ινηπώλ ζηνηρείσλ Δεκνπξάηεζεο, θαζώο θαη ησλ ζπλζεθώλ εθηέιεζεο ηεο 

ππεξεζίαο απηήο, ππνβάιισ ηελ παξνύζα πξνζθνξά θαη δειώλσ όηη απνδέρνκαη πιήξσο θαη 

ρσξίο επηθύιαμε όια απηά θαη αλαιακβάλσ ηελ εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο κε ην αθόινπζν εληαίν 

πνζνζηό έθπησζεο επί ησλ ηηκώλ ηνπ Τηκνινγίνπ ηεο Υπεξεζίαο. 

 

 

 

  



ΑΔΑ: 64ΚΧΟΡ1Γ-ΖΡΞ



Σελίδα  2  

 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΔΝΙΑΙΟΤ ΠΟΟΣΟΤ ΔΚΠΣΩΗ 

 

Γηα ηελ ππεξεζία «Bνεζεηηθέο εξγαζίεο-ιήςε ζηνηρείσλ ππαίζξνπ γηα ηελ ζύληαμε κειέηεο 

δηαρείξηζεο ησλ Δεκνζίσλ Δαζώλ «Σριβούνοσ-Κορσυής» και «Βιτσίοσ»  πεξηνρήο επζύλεο 

Δ/λζεο Δαζώλ Φιώξηλαο». 

 

π ρ ο σ φ έ ρ ω 

απιθμηηικώρ  

ολογπάθωρ  

 

εληαίν πνζνζηό έθπησζεο ζηηο ηηκέο ηνπ ηηκνινγίνπ ηεο ππεξεζίαο, πνπ εθθξάδεηαη ζε αθέξαηεο 

κνλάδεο επί ηνηο εθαηό (%)  

 

Φλώπινα ................................. 

Ο Προσφέρων 

 

                   ( Σθπαγίδα - Υπογπαθή ) 

 

   Φλώπινα    – 10– 2020  

 

ΔΚΡΙΘΗΚΔ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η Αναπλ. Προϊσταμένη 
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       MSc Γασολόγος- Περιβαλλοντολόγος 
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ΟΛΔ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΔ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ Δ ΚΑΘΔ ΔΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤ∆ ΘΑ ΠΡΔΠΔΙ ΝΑ 

ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΔΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΤΕΥ∆ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

 

Σ Τ Π Ο Π Ο Ι Η Μ Δ Ν Ο Δ Ν Σ Τ Π Ο Τ Π Δ Τ Θ Τ Ν Η  ∆ Η Λ Ω  Η  ( T E Τ ∆ ) 

[άξζξνπ 79 παξ. 4 Ν. 4412/2016 (Α 147)] 

γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θάησ ησλ νξίσλ ησλ νδεγηψλ 

Μέξνο Ι: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέαi θαη ηε δηαδηθαζία αλάζεζεο 
 

Παξνρή πιεξνθνξηψλ δεκνζίεπζεο ζε εζληθφ επίπεδν, κε ηηο νπνίεο είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε 

ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

Α: Ολνκαζία, δηεχζπλζε θαη ζηνηρεία επηθνηλσλίαο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (αα)/ αλαζέηνληα θνξέα  

(αθ) 

- Ολνκαζία: Απνθεληξσκέλε ∆ηνίθεζε Ηπείξνπ & ∆πηηθήο Μαθεδνλίαο 

Γεληθή ∆/λζε ∆αζψλ θαη Αγξνηηθψλ Τπνζέζεσλ 

∆ηεχζπλζε ∆αζψλ Φιψξηλαο 

 

- Κσδηθφο Αλαζέηνπζαο Αξρήο / Αλαζέηνληα Φνξέα ΚΗΜ∆Η : [50201-76555] 

- Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε / Πφιε / Σαρ. Κσδηθφο: [ΓΙΟΙΚΗΣΗΡΙΟ- ΦΛΩΡΙΝΑ- 53100 ] 

- Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξίεο: [ΚΑΣΙΟΤΛΗ ΩΚΡΑΣΗ ] 

- Σειέθσλν: [2651045215] 

- Ηι. ηαρπδξνκείν: [dasonflo@otenet.gr ] 

- ∆ηεχζπλζε ζην ∆ηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): [www.apdhp-dm.gov.gr] 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

- Σίηινο ή ζχληνκε πεξηγξαθή ηεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: Βνεζεηηθέο εξγαζίεο γηα ηελ 

ζχληαμε δηαρεηξηζηηθήο κειέηεο δεκνζίσλ δαζψλ «Σξηβνχλνπ – Κνξπθήο» θαη «Βηηζίνπ» 

(αλαζχληαμε δηαρεηξηζηηθνχ ράξηε & ιήςε δνθηκαζηηθψλ επηθαλεηψλ). 

CPV 77231300-1. 

- Κσδηθφο ζην ΚΗΜ∆Η: [……]  

- Η ζχκβαζε αλαθέξεηαη ζε έξγα, πξνκήζεηεο, ή ππεξεζίεο : [ΤΠΗΡΔΙΑ] 

- Δθφζνλ πθίζηαληαη, έλδεημε χπαξμεο ζρεηηθψλ ηκεκάησλ : [ΟΥΙ] 

- Αξηζκφο αλαθνξάο πνπ απνδίδεηαη ζηνλ θάθειν απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή (εάλ ππάξρεη): [……] 

 

mailto:dasonflo@otenet.gr
http://www.apdhp-dm.gov.gr/
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Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

ηνηρεία αλαγλψξηζεο: Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία:  

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα εγθαηάζηαζεο 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ 

αξηζκφ ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη 

 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε:  

Αξκφδηνο ή αξκφδηνηii : 

Σειέθσλν: 

Ηι. ηαρπδξνκείν: 

∆ηεχζπλζε ζην ∆ηαδίθηπν (δηεχζπλζε δηθηπαθνχ 

ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή 

κεζαία επηρείξεζεiii; 

 

Μφλν      ζε      πεξίπησζε      πξνκήζεηαο      θαη᾽ 

απνθιεηζηηθφηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο    είλαη    πξνζηαηεπφκελν   εξγαζηήξην, 

«θνηλσληθή επηρείξεζε»iv ή πξνβιέπεη ηελ 

εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην πιαίζην πξνγξακκάησλ 

πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ 

εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ 

εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 

θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 

αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη 

εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν θαηάινγν/Μεηξψν 

εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη 

ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, φπνπ 

απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο, 

ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V θαηά πεξίπησζε, θαη ζε 

θάζε πεξίπησζε ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην 

κέξνο VI. 

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ 

πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

α) [……] 
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ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην  πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, θαηά 

πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε  ζηνλ επίζεκν 

θαηάινγνv: 

δ) Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα 

απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Εάλ φρη: 

Επηπξνζζέησο, ζπκπιεξψζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελφηεηεο Α, Β, Γ, ή ∆ θαηά πεξίπησζε ΜΟΝΟ 

εθφζνλ απηφ απαηηείηαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο: 

ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα 

πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα 

ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή 

βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο 

απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 
β) (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 
 
 
 
 

δ) [] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ε) [] Ναη [] Όρη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Τξφπνο ζπκκεηνρήο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο απφ θνηλνχ κε 

άιινποvi; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνχ εληχπνπ ΣΔΤ∆ απφ ηνπο άιινπο εκπιεθφκελνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία (επηθεθαιήο, 

ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 
α) [……] 

 
 
 
 

β) [……] 
 
 

 
γ) [……] 

Τκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ 1. 
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ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

 
2. 
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Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 
 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην φλνκα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνζψπνπ ή ησλ πξνζψπσλ πνπ είλαη 

αξκφδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνχλ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο 

δηαδηθαζίαο αλάζεζεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

Δθπξνζψπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε:  

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ ηφπν 

γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ηι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο ηεο, ηελ 

έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 
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Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝvii
 

 

 Σηήξημε: Απάληεζε:  

 Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο 

άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ πξνθεηκέλνπ λα 

αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα (ηπρφλ) 

θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην 

κέξνο V θαησηέξσ; 

[]Ναη []Όρη 

Εάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηφ έληππν ΣΔΤ∆ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο Α 

θαη Β ηνπ παξφληνο κέξνπο θαη ζχκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα απφ ηνπο ζρεηηθνχο θνξείο, 

δεφλησο ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν απφ ηνπο λνκίκνπο εθπξνζψπνπο απηψλ. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε 

αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είηε φρη, ηδίσο νη ππεχζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

πνηφηεηαο θαη, φηαλ πξφθεηηαη γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ 

ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Δθφζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλφηεηα ή ηθαλφηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, 

παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα 

απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο. 
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∆: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 
 

 (Η παξνχζα ελφηεηα ζπκπιεξψλεηαη κφλνλ εθφζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνχληαη ξεηψο απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα) 

 Υπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε:  

 Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη 

νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 
 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ πξνηεηλφκελσλ 

ππεξγνιάβσλ θαη ην πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ 

ζα αλαιάβνπλ: 

[…] 

Εάλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο δεηνχλ ξεηψο απηέο ηηο πιεξνθνξίεο (θαη' εθαξκνγή ηνπ 

άξζξνπ 131 παξ. 5 ή εθφζνλ ν πξνζθέξσλ / ππνςήθηνο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ ππεξβαίλεη ην πνζνζηφ 

ηνπ 30% ηεο ζπλνιηθήο αμίαο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα κε ην άξζξν 131 παξ. 6 θαη 7, επηπιένλ ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα ελφηεηα, παξαθαιείζζε λα παξάζρεηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζχκθσλα κε ηηο ελφηεηεο Α θαη Β ηνπ παξφληνο κέξνπο θαη 

ζχκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ γηα θάζε ππεξγνιάβν (ή θαηεγνξία ππεξγνιάβσλ). 
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Μέξνο III: Λφγνη απνθιεηζκνχ 

Α: Λφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεοviii
 

 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

  ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζεix· 

 δσξνδνθίαx,xi· 

 απάηεxii· 

 ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεοxiii· 

 λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαοxiv· 

 παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλxv. 

Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο: Απάληεζε:  

Τπάξρεη ακεηάθιεηε θαηαδηθαζηηθή απφθαζε εηο 

βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ή νπνηνπδήπνηε 

πξνζψπνπxvi ην νπνίν είλαη κέινο ηνπ 

δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ 

νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ ηνπο 

ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ (ζεκεία 1-6), 

ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε νπνία έρεη εθδνζεί 

πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία 

έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη; 

[ ] Ναη [ ] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή 

θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 

ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]xvii
 

Εάλ λαη, αλαθέξεηεxviii: 

α) Ηκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο 

πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα ζεκεία 1 έσο 6 

αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο ιφγνπο ηεο 

θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ ]· 

γ) Εάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε: 

 
α) Ηκεξνκελία:[ ], 

ζεκείν-(-α): [ ], 

ιφγνο(-νη):[ ] 
 

β) [……] 

γ) ∆ηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ [……] θαη 

ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [ ] 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή 

θνξέαο έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο 

ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]xix
 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα 

απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ 

χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)xx; 

[] Ναη [] Όρη 
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Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλxxi: [……] 
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Β: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 
 

Πιεξσκή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη φιεο 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεοxxii, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα ζηελ 

νπνία είλαη 

ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ φρη αλαθέξεηε: ΦΟΡΟΙ ΔΙΦΟΡΔ 

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη:  ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ;  ΑΦΑΛΙΗ 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ   

ππνρξεψζεσλ; α)[……]· α)[……]· 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο απφθαζεο;   

- Η ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη β)[……] β)[……] 

δεζκεπηηθή;   

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή   

έθδνζεο απφθαζεο γ.1) [] Ναη [] Όρη γ.1) [] Ναη [] Όρη 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, -[] Ναη [] Όρη -[] Ναη [] Όρη 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε δηάξθεηα   

ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: -[……]· -[……]· 

2) Με άιια κέζα; ∆ηεπθξηλήζηε:   

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο -[……]· -[……]· 

ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο ηνπο   

θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο   

πνπ νθείιεη ζπκπεξηιακβαλφκελσλ θαηά γ.2)[……]· γ.2)[……]· 

πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ δ) [] Ναη [] Όρη δ) [] Ναη [] Όρη 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ Δάλ λαη, λα Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;xxiii
 αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

 ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

 πιεξνθνξίεο [……] 

 [……]  

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε φζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): xxiv
 

[……][……][……] 
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Γ: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 
 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 
αθεξεγγπφηεηα,ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή 
επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ 

δηθαίνπxxv; 

[] Ναη [] Όρη 

 
 
 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: [ .................. ] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε [] Ναη [] Όρη 

απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηάζεηοxxvi :  

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή  

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή  

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή  

απφ ην δηθαζηήξην, ή  

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ  

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ,  

ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε  

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία  

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ  

Δάλ λαη:  

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία:  

- ∆ηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο -[.......................] 

σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα δχλαηαη λα -[.......................] 

εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο  

εθαξκνζηέαο εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ  

ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο  

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο απηέο  

ηηο πεξηζηάζεηοxxvii
  

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη  

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

 επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

 [……][……][……] 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξφ 

επαγγεικαηηθφ παξάπησκαxxviii; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 

[.......................] 



ΑΔΑ: 64ΚΧΟΡ1Γ-ΖΡΞ



  
Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[..........……] 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο 

κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπφ ηε 

ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 

 
[…...........] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε ηπρφλ 

ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλxxix, ιφγσ ηεο 

ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ηεο 

ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 

 
[.........…] 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ ζπκβνπιέο 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα 

θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν αλακεηρζεί ζηελ 

πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο 

ζχκβαζεοxxx; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 

 
[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξή ή 

επαλαιακβαλφκελε πιεκκέιεηαxxxi θαηά ηελ 

εθηέιεζε νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ είρε 

σο απνηέιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειία ηεο 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο; 

[] Ναη [] Όρη 
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 Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα επηβεβαηψζεη 

φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ 

πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο 

απνπζίαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ή ηελ 

πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο θαζπζηέξεζε 

ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή/αλαζέηνληα θνξέα 

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην 

ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο απνθάζεσλ ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα 

απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην 

πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα 

παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο 

πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ 

νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε; 

[] Ναη [] Όρη 
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∆. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ 
 
 

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρψλ εηαηξεηψλ πνπ 

ζπλάπηνπλ δεκφζηεο ζπκβάζεηο Άξζξν 8 

παξ. 4 Ν. 3310/2005xxxii: 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο ηεο παξ. [] Ναη [] Όρη 

4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3310/2005 ;  

 (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

 επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

 [……][……][……] 

 Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κέηξα 

απηνθάζαξζεο; 

 [] Ναη [] Όρη 

 Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ: 

 [……] 
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Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο ∆ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δειψλεη φηη: 

α: Γεληθή έλδεημε γηα φια ηα θξηηήξηα επηινγήο 
 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη απηφ ην πεδίν κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα 

αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη δειψζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε, φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα 

ζπκπιεξψζεη κφλν ηελ Ελφηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενχηαη λα ζπκπιεξψζεη 

νπνηαδήπνηε άιιε ελφηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

 Δθπιήξσζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο 

Απάληεζε  

 Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; [] Ναη [] Όρη 

 
Α: Καηαιιειφηεηα 

 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε. 

 Καηαιιειφηεηα Απάληεζε  

 1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο 

ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά κεηξψα 

πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην θξάηνο κέινο 

εγθαηάζηαζήοxxxiii; ηνπ: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[…] 
 
 
 

 
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 

 2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ: 

Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ 

νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα 

παξάζρεη ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζήο ηνπ 

 
[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη 

δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

[ …] [] Ναη [] Όρη 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 
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Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 
 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε. 

 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα Απάληεζε:  

 1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ αξηζκφ νηθνλνκηθψλ 

εηψλ πνπ απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο : 

θαη/ή, 

1β) Ο κέζνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ αξηζκφ εηψλ πνπ 

απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

είλαη ν εμήο xxxiv: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

 
 
 

 
(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ): 

[……],[……][…]λφκηζκα 

 
 
 

 
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 

 2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θχθινο εξγαζηψλ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ 

ηνκέα πνπ θαιχπηεηαη απφ ηε ζχκβαζε θαη 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ 

αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη 

ν εμήο: 

θαη/ή, 

2β) Ο κέζνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ ηνκέα θαη γηα ηνλ 

αξηζκφ εηψλ πνπ απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα 

ηεο ζχκβαζεο είλαη ν εμήοxxxv: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] λφκηζκα 

 
 
 
 
 
 
 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ): 

[……],[……][…] λφκηζκα 

 
 
 

 
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 

 3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε 

ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή εηδηθφ) δελ είλαη 

δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε ηελ απαηηνχκελε 

πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε 

ή άξρηζε ηηο δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο: 

[…................................…] 

 4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

αλαινγίεοxxxvi πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη νη 

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο αλαινγίαο- 

αλαινγία κεηαμχ x θαη yxxxvii -θαη ε αληίζηνηρε 

αμία) 
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πξαγκαηηθέο ηηκέο ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ 

έρνπλ σο εμήο: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 
 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 

5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ αζθαιηζηηθή 

θάιπςε επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην εμήο: 

Δάλ νη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……][…]λφκηζκα 
 
 
 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 

6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή  [……..........] 

Φξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη νπνίεο  

(ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή  

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο  

ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη:  

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη λα έρεη  

πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

αλαθέξεηε: [……][……][……] 
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Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 
 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο 

έρνπλ νξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε . 

 Τερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα Απάληεζε:  

 1α) Μφλν γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάοxxxviii, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθηειέζεη ηα αθφινπζα 

έξγα ηνπ είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 

 
Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε φζνλ αθνξά ηελ θαιή 

εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ ζεκαληηθφηεξσλ 

εξγαζηψλ δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

 1β) Μφλν γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηψλ θαη δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

ππεξεζηψλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ αλαθνξάοxxxix, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη πξνβεί ζηηο αθφινπζεο 

θπξηφηεξεο παξαδφζεηο αγαζψλ ηνπ είδνπο πνπ 

έρεη πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο αθφινπζεο 

θπξηφηεξεο ππεξεζίεο ηνπ είδνπο πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί: 

Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 

αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη ηνπο 

παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή ηδησηηθνχοxl: 

 

 2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεοxli, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο πνηφηεηαο: ηελ πεξίπησζε 

δεκφζησλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο ζα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην 

αθφινπζν ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο 

ηερληθέο ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

 

 3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

αθφινπζν ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη ιακβάλεη ηα 

αθφινπζα κέηξα γηα ηελ δηαζθάιηζε ηεο 

πνηφηεηαο θαη ηα κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο 

πνπ δηαζέηεη είλαη ηα αθφινπζα: 

 

 4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα εθαξκφζεη 

ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ηεο 

αιπζίδαο εθνδηαζκνχ θαη αλίρλεπζεο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

 

 5) Γηα ζχλζεηα πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ ζα 

παξαζρεζνχλ ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα πξντφληα ή 

ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα αληαπνθξίλνληαη ζε 

θάπνηνλ ηδηαίηεξν ζθνπφ: 
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Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε δηελέξγεηα 

ειέγρσλxlii φζνλ αθνξά ην παξαγσγηθφ δπλακηθφ 

ή ηηο ηερληθέο ηθαλφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

θαη, εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα 

κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο δηαζέηεη 

θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο πνηφηεηαο; 

 

6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ δηαηίζεληαη απφ: 

α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ 

εξγνιάβν, θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή δηαθήξπμε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο) 

β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

 

7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα εθαξκφδεη 

ηα αθφινπζα κέηξα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

 

8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ 

δπλακηθφ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν αξηζκφο 

ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ θαηά ηα 

ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο: 

 

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ 

ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, εγθαηαζηάζεηο θαη 

ηερληθφ εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο: 

[……] 

10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα 

αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαοxliii
 ην αθφινπζν ηκήκα (δει. 

πνζνζηφ) ηεο ζχκβαζεο: 

 

11) Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ : 

Ο νηθνλνκηθφο   θνξέαο  ζα   παξάζρεη ηα 

απαηηνχκελα   δείγκαηα,   πεξηγξαθέο  ή 

θσηνγξαθίεο  ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 

πξνκεζεχζεη, ηα   νπνία δελ  ρξεηάδεηαη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο· 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη 

πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα 

πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο. 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 
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12) Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ: 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα πξνζθνκίζεη ηα 

απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί 

απφ επίζεκα ηλζηηηνχηα ειέγρνπ πνηφηεηαο ή 

ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε ηα 

νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ 

πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο ζηηο 

ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, θαη ηα 

νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε; 

Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη αλαθέξεηε 

πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα 

πξνζθνκηζηνχλ:Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε 

δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 
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∆: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 
 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο 

πνηφηεηαο θαη/ή ηα πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο. 

 Σπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη 
πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε:  

 Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί 

απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ 

φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα 

απαηηνχκελα πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πξνζβαζηκφηεηαο γηα 

άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο; 

Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε 

πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα 

πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην ζχζηεκα 

δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[……] [……] 
 
 
 

 
(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 

 Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί 

απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο πνπ βεβαηψλνπλ 

φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκνξθψλεηαη κε ηα 

απαηηνχκελα ζπζηήκαηα ή πξφηππα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο; 

Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη δηεπθξηλίζηε 

πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα κπνξνχλ λα 

πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα ζπζηήκαηα ή 

πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο: 

[] Ναη [] Όρη 
 
 
 
 
 
 
 
 

[……] [……] 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

 (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 



ΑΔΑ: 64ΚΧΟΡ1Γ-ΖΡΞ



Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ 

θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ πξφθεηηαη λα 

εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνζθιεζνχλ λα ππνβάινπλ 

πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

ζπλνδεχνληαη απφ απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο ηνπο) ή ηηο κνξθέο 

απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, εθφζνλ ζπληξέρεη πεξίπησζε, πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ, 

νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Γηα θιεηζηέο 

δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο αληαγσληζηηθνχ 

δηαιφγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κφλνλ: 

Μέξνο V: Πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ πιεξνχλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη: 
 

Πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ Απάληεζε: 

Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο 

θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ πξφθεηηαη λα 

εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ 

ησλ ππνςεθίσλ κε ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά ή 

ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, 

αλαθέξεηε γηα θαζέλα απφ απηά αλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ηα απαηηνχκελα 

έγγξαθα: 

Δάλ νξηζκέλα απφ ηα ελ ιφγσ πηζηνπνηεηηθά ή 

ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ ζηνηρείσλ 

δηαηίζεληαη ειεθηξνληθάxliv, αλαθέξεηε γηα ην 

θαζέλα: 

[….] 
 
 
 
 
 
 

[] Ναη [] Όρηxlv
 

 
 
 
 
 

(δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……]xlvi
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Μέξνο VI: Τειηθέο δειψζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα κέξε Ι – IV 

αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα 

πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαηxlvii, εθηφο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο 

κε πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλxlviii. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκφο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή 

ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Ι, ελφηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε 

δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν 

κέξνο/ελφηεηα/ζεκείν] ηνπ παξφληνο Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο ∆ήισζεο γηα ηνπο ζθνπνχο η... 

[πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ 

ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 
Ηκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……] 
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i 
 

ε πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή /αλαζέησλ θνξέαο είλαη πεξηζζφηεξεο (νη) ηεο (ηνπ) κίαο (ελφο) ζα 

αλαθέξεηαη ην ζχλνιν απηψλ 
ii
 Δπαλαιάβεηε ηα ζηνηρεία ησλ αξκνδίσλ, φλνκα θαη επψλπκν, φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

iii
 Βιέπε ζχζηαζε ηεο Δπηηξνπήο, ηεο 6εο Μαΐνπ 2003, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκφ ησλ πνιχ κηθξψλ, ησλ κηθξψλ θαη ησλ 

κεζαίσλ επηρεηξήζεσλ (ΔΔ L 124 ηεο 20.5.2003, ζ. 36). Οη πιεξνθνξίεο απηέο απαηηνχληαη κφλν γηα ζηαηηζηηθνχο 

ζθνπνχο. 

Πνιχ κηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 10 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν 

εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 2 εθαηνκκχξηα επξψ. 

Μηθξή επηρείξεζε: επηρείξεζε ε νπνία απαζρνιεί ιηγφηεξνπο απφ 50 εξγαδνκέλνπο θαη ηεο νπνίαο ν εηήζηνο 

θχθινο εξγαζηψλ θαη/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 10 εθαηνκκχξηα επξψ. 

Μεζαίεο επηρεηξήζεηο: επηρεηξήζεηο πνπ δελ είλαη νχηε πνιχ κηθξέο νχηε κηθξέο θαη νη νπνίεο απαζρνινχλ 

ιηγφηεξνπο απφ 250 εξγαδνκέλνπο θαη ησλ νπνίσλ ν εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ δελ ππεξβαίλεη ηα 50 εθαηνκκχξηα 

επξψ και/ή ην ζχλνιν ηνπ εηήζηνπ ηζνινγηζκνχ δελ ππεξβαίλεη ηα 43 εθαηνκκχξηα επξψ. 
iv
 Έρεη δειαδή σο θχξην ζθνπφ ηελ θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή έληαμε αηφκσλ κε αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ 

αηφκσλ. 
v
 Σα δηθαηνινγεηηθά θαη ε θαηάηαμε, εάλ ππάξρνπλ, αλαθέξνληαη ζηελ πηζηνπνίεζε. 

vi
 Δηδηθφηεξα σο κέινο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο ή άιινπ παξφκνηνπ θαζεζηψηνο. 

vii
 Δπηζεκαίλεηαη φηη ζχκθσλα κε ην δεχηεξν εδάθην ηνπ άξζξνπ 78 “Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα πνπ ζρεηίδνληαη κε 

ηνπο ηίηινπο ζπνπδώλ θαη ηα επαγγεικαηηθά πξνζόληα πνπ νξίδνληαη ζηελ πεξίπησζε ζη΄ ηνπ Μέξνπο ΙΙ ηνπ 

Παξαξηήκαηνο ΧΙΙ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α΄ ή κε ηελ ζρεηηθή επαγγεικαηηθή εκπεηξία, νη νηθνλνκηθνί θνξείο, κπνξνύλ 

σζηόζν λα βαζίδνληαη ζηηο ηθαλόηεηεο άιισλ θνξέσλ κόλν εάλ νη ηειεπηαίνη ζα εθηειέζνπλ ηηο εξγαζίεο ή ηηο 

ππεξεζίεο γηα ηηο νπνίεο απαηηνύληαη νη ζπγθεθξηκέλεο ηθαλόηεηεο.” 
viii

 χκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ. 3 α, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη δπλαηή 

ε θαη' εμαίξεζε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, 

φπσο δεκφζηαο πγείαο ή πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο. 
ix
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 24εο Οθησβξίνπ 2008, γηα 

ηελ θαηαπνιέκεζε ηνπ νξγαλσκέλνπ εγθιήκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008, ζ. 42). 
x
 χκθσλα κε άξζξν 73 παξ. 1 (β). ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) αλαθέξεηαη σο “δηαθζνξά”. 

xi
 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 3 ηεο χκβαζεο πεξί ηεο θαηαπνιέκεζεο ηεο δσξνδνθίαο ζηελ νπνία ελέρνληαη 

ππάιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ ή ησλ θξαηψλ κειψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (ΔΔ C 195 ηεο 25.6.1997, ζ. 1) 

θαη ζηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 22αο Ινπιίνπ 2003 

γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο δσξνδνθίαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκέα (ΔΔ L 192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54). Πεξηιακβάλεη επίζεο ηε 

δηαθζνξά φπσο νξίδεηαη ζην λ. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύξσζε θαη εθαξκνγή ηεο Σύκβαζεο πνηληθνύ δηθαίνπ γηα 

ηε δηαθζνξά θαη ηνπ Πξόζζεηνπ ζ΄ απηήλ Πξσηνθόιινπ» (αθνξά ζε πξνζζήθε θαζόζνλ ζην λ. Άξζξν 73 παξ. 1 β 

αλαθέξεηαη ε θείκελε λνκνζεζία). 
xii

 Καηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηε πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48) φπσο θπξψζεθε κε ην λ. 2803/2000 (ΦΔΚ 48/Α) "Κύξσζε 

ηεο Σύµβαζεο ζρεηηθά µε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνµηθώλ ζπµθεξόλησλ ησλ Επξσπατθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ 

ζπλαθώλ µε απηήλ Πξσηνθόιισλ. 
xiii

 Όπσο νξίδνληαη ζηα άξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαίζην ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 13εο Ινπλίνπ 2002 γηα ηελ 

θαηαπνιέκεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3). Απηφο ν ιφγνο απνθιεηζκνχ πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ 

εζηθή απηνπξγία ή ηελ απφπεηξα εγθιήκαηνο, φπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 4 ηεο ελ ιφγσ απφθαζεο-πιαίζην. 
xiv

 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 26εο 

Οθησβξίνπ 2005, ζρεηηθά κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο (ΔΔ L 309 ηεο 

25.11.2005, ζ.15) πνπ ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 3691/2008 (ΦΔΚ 166/Α) “Πξόιεςε θαη θαηαζηνιή ηεο λνκηκνπνίεζεο 

εζόδσλ από εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο θαη ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηεο ηξνκνθξαηίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”. 
xv

 Όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 2 ηεο νδεγίαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 5εο 

Απξηιίνπ 2011, γηα ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζία ησλ 

ζπκάησλ ηεο, θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαίζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (ΔΔ L 101 ηεο 

15.4.2011, ζ. 1) ε νπνία ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθή λνκνζεζία κε ην λ. 4198/2013 (ΦΔΚ 215/Α)"Πξόιεςε θαη 

θαηαπνιέκεζε ηεο εκπνξίαο αλζξώπσλ θαη πξνζηαζία ησλ ζπκάησλ απηήο θαη άιιεο δηαηάμεηο.". 
xvi

 Η ελ ιφγσ ππνρξέσζε αθνξά ηδίσο: α) ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ) θαη 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ θαη Δ.Δ), ηνπο δηαρεηξηζηέο, β) ζηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ), ηνλ 
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Γηεπζχλνληα χκβνπιν θαζψο θαη φια ηα κέιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ ( βι. ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξ. 1 ηνπ 

άξζξνπ 73 ) 
xvii

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xviii

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xix

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xx

 Οηθνλνκηθφο θνξέαο πνπ έρεη απνθιεηζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε απφ ηε ζπκκεηνρή ζε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο ή αλάζεζεο παξαρψξεζεο δε κπνξεί λα θάλεη ρξήζε απηήο ηεο δπλαηφηεηαο θαηά ηελ πεξίνδν 

απνθιεηζκνχ πνπ νξίδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε (άξζξν 73 παξ. 7 ηειεπηαίν εδάθην) 
xxi

   Λακβαλνκέλνπ ππφςε ηνπ ραξαθηήξα ησλ εγθιεκάησλ πνπ έρνπλ δηαπξαρζεί (κεκνλσκέλα, θαη᾽ εμαθνινχζεζε, 

ζπζηεκαηηθά ...), ε επεμήγεζε πξέπεη λα θαηαδεηθλχεη ηελ επάξθεηα ησλ κέηξσλ πνπ ιήθζεθαλ. 
xxii

 ηελ πεξίπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη Έιιελαο πνιίηεο ή έρεη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζηελ Διιάδα, νη 

ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν θαη ηελ 

επηθνπξηθή αζθάιηζε (άξζξν 73 παξ. 2 δεχηεξν εδάθην). 
xxiii

 εκεηψλεηαη φηη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 73 παξ. 3 πεξ. α θαη β, εθφζνλ πξνβιέπεηαη ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

είλαη δπλαηή ε παξέθθιηζε απφ ηνλ ππνρξεσηηθφ απνθιεηζκφ ιφγσ αζέηεζεο ππνρξεψζεσλ θαηαβνιήο θφξσλ ή 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ θαη’ εμαίξεζε, γηα επηηαθηηθνχο ιφγνπο δεκφζηνπ ζπκθέξνληνο, φπσο δεκφζηαο πγείαο ή 

πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο ή/θαη φηαλ ν απνθιεηζκφο ζα ήηαλ ζαθψο δπζαλάινγνο, ηδίσο φηαλ κφλν κηθξά 

πνζά ησλ θφξσλ ή ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο δελ έρνπλ θαηαβιεζεί, ή φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ελεκεξψζεθε ζρεηηθά κε ην αθξηβέο πνζφ πνπ νθείιεηαη ιφγσ αζέηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ αθνξά ζηελ 

θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο ζε ρξφλν θαηά ηνλ νπνίν δελ είρε ηε δπλαηφηεηα λα ιάβεη 

κέηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαίν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 73, πξηλ απφ ηελ εθπλνή ηεο πξνζεζκίαο 

αίηεζεο ζπκκεηνρήο ή ζε αλνηθηέο δηαδηθαζίεο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο πξνζθνξάο 
xxiv

 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 
xxv

 Όπσο αλαθέξνληαη γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο ζηηο θείκελεο 

δηαηάμεηο, ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο ή ζην άξζξν 18 παξ. 2 . 
xxvi

 . Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ Καλνληζκφ ΔΔΔ 

(Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
xxvii

 Άξζξν 73 παξ. 5. 
xxviii

 Δθφζνλ ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη αλαθνξά ζε ζπγθεθξηκέλε δηάηαμε, λα ζπκπιεξσζεί αλάινγα ην 

ΣΔΤΓ πρ άξζξν 68 παξ. 2 λ. 3863/2010 . 
xxix

 Όπσο πξνζδηνξίδεηαη ζην άξζξν 24 ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 
xxx

 Πξβι άξζξν 48. 
xxxi

 Η απφδνζε φξσλ είλαη ζχκθσλε κε ηελ πεξηπη. ζη παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 73 πνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ 

Καλνληζκφ ΔΔΔ (Καλνληζκφο ΔΔ 2016/7) 
xxxii

 Γηα ζπκβάζεηο έξγνπ, ε εθηηκψκελε αμία ηεο νπνίαο ππεξβαίλεη ην έλα εθαηνκκχξην (1.000.000) επξψ εθηφο ΦΠΑ 

(άξζξν 79 παξ. 2). Πξβι θαη άξζξν 375 παξ. 10. 
xxxiii

 Όπσο πεξηγξάθεηαη ζην Παξάξηεκα XI ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α, νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ νξηζκέλα θξάηε κέιε 

νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε άιιεο απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην Παξάξηεκα απηφ. 
xxxiv

 Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηη ζσεηική διακήπςξη ή ζηην ππόζκληζη ή ζηα έγγπαθα ηηρ ζύμβαζηρ πος 

αναθέπονηαι ζηην διακήπςξη. 
xxxv

 Μφλνλ εθφζνλ επηηξέπεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε. 
xxxvi

 Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ 
xxxvii

 Π.ρ αλαινγία κεηαμχ πεξηνπζηαθψλ ζηνηρείσλ θαη ππνρξεψζεσλ 
xxxviii

 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνχλ έσο πέληε έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο 

πνπ ππεξβαίλεη ηα πέληε έηε. 
xxxix

 Οη αλαζέηνπζεο αξρέο κπνξνχλ λα δεηνχλ έσο ηξία έηε θαη λα επηηξέπνπλ ηελ ηεθκεξίσζε εκπεηξίαο πνπ 

ππεξβαίλεη ηα ηξία έηε. 
xl
 Πξέπεη λα απαξηζκνχληαη φινη νη παξαιήπηεο θαη ν θαηάινγνο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηφζν δεκφζηνπο φζν θαη 

ηδησηηθνχο πειάηεο γηα ηα ζρεηηθά αγαζά ή ππεξεζίεο. 
xli

 Όζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ άκεζα ζηελ επηρείξεζε ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα, αιιά ζησλ νπνίσλ ηηο ηθαλφηεηεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο 

II, ελφηεηα Γ, πξέπεη λα ζπκπιεξψλνληαη ρσξηζηά έληππα ΣΔΤΓ. 
xlii

 Ο έιεγρνο πξφθεηηαη λα δηελεξγείηαη απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή, εθφζνλ απηή ζπλαηλέζεη, εμ νλφκαηφο ηεο απφ 

αξκφδην επίζεκν νξγαληζκφ ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν πξνκεζεπηήο ή ν πάξνρνο ππεξεζηψλ. 
xliii

 Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη απνθαζίζεη λα αλαζέζεη ηκήκα ηεο ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ 

κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ ιφγσ ηκήκαηνο, ηφηε 

ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ ΣΔΤΓ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε κέξνο ΙΙ, ελφηεηα Γ αλσηέξσ. 
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xliv
 Γηεπθξηλίζηε πνην ζηνηρείν αθνξά ε απάληεζε. 

xlv
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xlvi
 Δπαλαιάβεηε φζεο θνξέο ρξεηάδεηαη. 

xlvii
 Πξβι θαη άξζξν 1 λ. 4250/2014 

xlviii
 Τπφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε δπλαηόηεηα ζηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ην πξάμεη. Όπνπ απαηηείηαη, ηα ζηνηρεία απηά πξέπεη λα 

ζπλνδεύνληαη από ηε ζρεηηθή ζπγθαηάζεζε γηα ηελ ελ ιόγσ πξόζβαζε. 
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