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ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΡΙΧΕΙΗΣΗ ΥΔΕΥΣΗΣ ΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  

ΔΙΑΚΗΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«Ρρομικεια οικοδομικϊν υλικϊν,  αδρανϊν υλικϊν, 
αςφαλτομίγματοσ, ζτοιμου ςκυροδζματοσ, μονωτικϊν υλικϊν και 

χρωμάτων»  

 

 

 

 

Ρροχπολογιςμόσ 90.000,00€ πλζον ΦΡΑ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Η ΑΡΕΘΟΤΑ» 
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1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΡΙΩΕΙΘΣΘ ΥΔΕΥΣΘΣ 
ΑΡΟΩΕΤΕΥΣΘΣ ΩΑΛΚΙΔΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ω.) 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΝΕΟΨΥΤΟΥ 69 

Ρόλθ ΩΑΛΚΙΔΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 341 42 

Τθλζφωνο 22210 62615 

Ψαξ 22210 62617 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  gprom@deyax.gr  

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ1 ΜΑΣΤΟΓΙΑΝΝΘ ΕΛΕΝΘ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) http://deyax.dimoschalkideon.gr/category/
prokiryxis-prosklisis/ 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Ο Ανακζτων Ψορζασ είναι 2 μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι  και υπάγεται ςτισ διατάξεισ του ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ του 
ν.4412/2016. 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.3 

Θ κφρια δραςτθριότθτα του Ανακζτοντα Ψορζα είναι θ Φδρευςθ και Αποχζτευςθ . 

 

 

τοιχεία Επικοινωνίασ 4  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.5 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr  

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ κακϊσ και από τθ 
Τεχνικι Υπθρεςία τθσ ΔΕΥΑΩ, Νεοφφτου 69,341 32 Ωαλκίδα, τθλ 2221061317,Ψαξ 2221061428, 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία για ςυμβάςεισ κάτω των ορίων του ΒΙΒΛΙΟΥ ΙΙ του 
ν. 4412/2016. 

                                                           
1
 Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου και τθλεομοιοτυπικοφ μθχανιματοσ (FAX), θ διεφκυνςθ 

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

2 
Αναφζρεται το είδοσ τθσ Α.A., π.χ. Υπουργείο, Ρεριφζρεια, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, Νοςοκομείο, Διμοσ, ΑΕ  του Δθμοςίου 
κλπ. και αν αποτελεί “κεντρικι κυβερνθτικι αρχι (ΚΚΑ)» ι “μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι” κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

3
 Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα του Α.Ψ., βλζπε και Ραράρτθμα ΙΙ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Ι, παρ  1.5, 

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

4
 Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16 

5
 Εάν θ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ, αντί για τα αναφερόμενα ςτο α) ςυμπλθρϊνεται:  «Η πρόςβαςθ ςτα 

ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ. Περαιτζρω πλθροφορίεσ παρζχονται ςτθν διεφκυνςθ (URL) : ………………………..» 
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Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ6 

Ψορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Δ.Ε.Υ.Α.Ω., ςφμφωνα με τθν Απόφαςθ του 
Διοικθτικοφ Συμβουλίου (Δ.Σ.) με αρικμό 169/2016 (ΑΔΑ: 73ΪΗΟΕΚΜ-ΕΘΪ). Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω 
ςφμβαςθ βαρφνει τουσ Κ.Α. 620701, 620706, 620707,620708, 620714 & 54006224, του προχπολογιςμοφ 
του οικονομικοφ ζτουσ 2017  του Ψορζα 7 . 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια οικοδομικϊν υλικϊν, αδρανϊν υλικϊν, αςφαλτομίγματοσ, 
ζτοιμου ςκυροδζματοσ, μονωτικϊν υλικϊν & χρωμάτων για τθ ςυντιρθςθ και αποκατάςταςθ του 
οδοςτρϊματοσ, πεηοδρομίων και λοιπϊν κοινοχριςτων χϊρων από τισ εργαςίεσ για τθν επιςκευι των 
βλαβϊν των αγωγϊν φδρευςθσ & αποχζτευςθσ κακϊσ και τθν τοποκζτθςθ νζων παροχϊν φδρευςθσ & 
αποχζτευςθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ω. που εκτείνεται ςτισ περιοχζσ τθσ Ωαλκίδασ, Λθλαντίου, Νζασ Αρτάκθσ, 
Ανκθδϊνασ & Αυλίδασ . 

 

Τα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) :  

 

CPV ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ 

ΠΡΟ ΦΠΑ 

44111000-1 Οικοδομικά ςλικά   18.418,00 € 

14210000-6 Αμμοσάλικο, άμμορ, λιθοηπίμμαηα 
και αδπανή ςλικά 

20.600,00 € 

24327300-5 Έλαια και άλλα πποφόνηα ηηρ 
απόζηαξηρ ηηρ λιθανθπακόπιζζαρ 
ζε ςτηλή θεπμοκπαζία, πίζζα και 
πιζζάζθαληορ 

35.050,00 € 

44114100-3 Έηοιμο ζκςπόδεμα 8.877,00 € 

44111510-9 

 

Μονυηέρ 
1.440,00 € 

44111400-5 Χπώμαηα και επενδύζειρ ηοίσυν 5.615,00 € 

 

Θ παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςτισ κάτωκι ομάδεσ8 ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ω.: 

 

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ ΤΝΟΛΟ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α. 24% ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

1. OMAΔΑ 1   

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ   ΤΛΙΚΑ 
18.418,00 € 4.420,32 € 22.838,32 € 

                                                           
6
 Άρκρο 53 παρ. 2 εδ. η  ν. 4412/2016 

7
 Αναφζρονται τα ςτοιχεία του Ψορζα, τθσ Συλλογικισ Απόφαςθσ και του Κωδικοφ Αρικμοφ Εξόδων τουσ οποίουσ βαρφνει θ 

πίςτωςθ για τθν χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 
8
 Ρρβλ άρκρο 59  ν. 4412/2016. Οι A.A. μποροφν να αποφαςίηουν να ανακζτουν μια ςφμβαςθ υπό τθ μορφι χωριςτϊν 

τμθμάτων και μποροφν να προςδιορίηουν το μζγεκοσ και το αντικείμενο των τμθμάτων αυτϊν. Επίςθσ αναφζρουν τουσ 
βαςικοφσ λόγουσ τθσ απόφαςισ τουσ να μθν διαιρζςουν μία ςφμβαςθ ςε τμιματα, ςτοιχείο που περιλαμβάνεται ςτα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (Ρχ Ραράρτθμα .. ι άλλο περιγραφικό ζγγραφο)  ι ςτθν ειδικι ζκκεςθ του άρκρου 341 ν. 
4412/2016. 
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2. ΟΜΑΔΑ 2  

ΑΔΡΑΝΗ ΤΛΙΚΑ 
20.600,00 € 4.944,00 € 25.544,00 € 

3. ΟΜΑΔΑ 3  

ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑ 
35.050,00 € 8.412,00 € 43.462,00 € 

4. ΟΜΑΔΑ 4   

ΕΣΟΙΜΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ 
8.877,00 € 2.130,48 € 11.007,48 € 

5. ΟΜΑΔΑ 5 

ΜΟΝΩΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ 
1.440,00 € 345,60 € 1.785,60 € 

6. ΟΜΑΔΑ 6 

ΧΡΩΜΑΣΑ 
5.615,00 € 1.347,60 € 6.962,60 € 

 Τ Ν Ο Λ Ο 90.000,00 € 21.600,00 € 111.600,00 € 

 

 

Ρροςφορζσ υποβάλλονται για ζνα ι περιςςότερα ι για όλα τα είδθ που ςυμπεριλαμβάνονται ςτισ ωσ άνω 
ομάδεσ.9  

 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 111.600,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΨΡΑ 24 % 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΨΡΑ: 90.000,00€  ΨΡΑ : 21.600,00 €). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε δϊδεκα (12) μινεσ ι ζωσ εξαντλιςεωσ του φυςικοφ αντικειμζνου. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτθ με αρ. 6/2016 
μελζτθ που αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει 10 τθσ τιμισ. 

 

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ  κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ11: 

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

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)12, “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 

                                                           
9
 Ο Α.Ψ. ςυμπλθρϊνει για πόςα τμιματα ζνασ οικονομικόσ φορζασ μπορεί να υποβάλλει προςφορά (για ζνα, περιςςότερα 

και πόςα ςυγκεκριμζνα  ι για όλα τα τμιματα) 
10

 Άρκρο 86 ν.4412/2016  
11

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

12
 Εφόςον πρόκειται για ςφμβαςθ που ςυγχρθματοδοτείται από πόρουσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
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267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 
2007 -2013», 

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

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

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

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

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

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ», 13,  

 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ”14 

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

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

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

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

 τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «Ρφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων 
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων του 
Τπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων »15 

 τθσ με αρ. Ρ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ 
“Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..),16 

 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

 Το πρωτογενζσ αίτθμα που καταχωρικθκε ςτο ΚΘΜΔΘΣ με ΑΔΑΜ 17REQ006013159. 
 
 Τθν υπ’ αρικμ.  169/2016 Απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α Ωαλκίδασ (ΑΔΑ: 73ΪΗΟΕΚΜ-ΕΘΪ) , με τθν 

οποία εγκρίκθκε θ μελζτθ και τα λοιπά τεφχθ αυτισ. 
                                                           
13

 Σφμφωνα με τα άρκρα 379 παρ. 12, 377 παρ. 1 περ. 35, του ν. 4412/2016, ο ν. 3548/2007 καταργείται τθν 1θ Ιανουαρίου 
2021  

14
 Σφμφωνα με τα άρκρα 377 παρ. 1 περ. 37 και 376 παρ. 4 του ν. 4412/2016 εξακολουκεί να ιςχφει θ δθμοςίευςθ των 

προκθρφξεων ςτο Τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ 
απόφαςθσ τθσ παρ. 6 του άρκρου 38 του ωσ άνω νόμου 

15
 Θ εν λόγω απόφαςθ ιςχφει ζωσ τθν ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ κατόπιν εξουςιοδότθςθσ του άρκρου 38 παρ. 6 του ν. 

4412/2016 (Ρρβλ Αιτιολογικι Ζκκεςθ του εν λόγω νόμου, ς. 75) 
16

 Θ εν λόγω απόφαςθ ιςχφει ζωσ τθν ζκδοςθ ςχετικισ απόφαςθσ κατόπιν εξουςιοδότθςθσ του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 
και ςτο μζτρο που δεν αντίκειται ςτισ διατάξεισ του νόμου αυτοφ και αφορά ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων 
εκτιμϊμενθσ αξίασ ανϊτερθσ των 60.000€ χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνεται ο ΨΡΑ, για τισ οποίεσ εφαρμόηονται θλεκτρονικζσ 
διαδικαςίεσ. Βλ. Αιτιολογικι Ζκκεςθ του ν. 4412/2016, ς. 75  
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 Τθν υπ’ αρικμ.  19/2017 Απόφαςθ του Δ.Σ. τθσ Δ.Ε.Υ.Α Ωαλκίδασ (ΑΔΑ: 6ΚΡΙΟΕΚΜ-3ΘΟ) , με τθν 
οποία εγκρίκθκαν οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

 
 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 04/05/2017, θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 
14:3017 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr  του ωσ άνω 
ςυςτιματοσ, και κα είναι προςβάςιμθ από τουσ  ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ τθν 07/04/2017, 
θμζρα Ραραςκευι. 

Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» τζςςερισ 
(4) εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν, ιτοι ςτισ 10/05/2017, θμζρα Σετάρτθ 
και ϊρα 10:00. 

 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 18 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 
Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) 19.  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.20 :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό : 40234. 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται ςτο τεφχοσ Διακθρφξεων Δθμοςίων 
Συμβάςεων τθσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβζρνθςθσ. 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα δθμοςιευτεί ςτον Ελλθνικό Τφπο 21 ςε δφο 
οικονομικζσ εφθμερίδεσ ςφμφωνα με το άρκρο 379 §10 ν. 4412/2016 . 

 

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

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα του ανακζτοντα φορζα, ςτθ 

διεφκυνςθ (URL) http://deyax.dimoschalkideon.gr/category/prokiryxis-prosklisis/ 
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 Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Ψ. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα τθσ 
ςφμβαςθσ και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν (άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Θ ελάχιςτθ 
προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ςτθν ανοιχτι διαδικαςία κακορίηεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων από τισ 
διατάξεισ των άρκρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων από τισ διατάξεισ του άρκρου 
121 του ίδιου νόμου 

18
 Άρκρο 66 Ν. 4412/2016. Θ παροφςα διακιρυξθ και οι προκθρφξεισ δεν δθμοςιεφονται πριν από τθν θμερομθνία 

δθμοςίευςθσ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ ΕΕ ςφμφωνα με το άρκρο 65 του ν. 4412/2016.Ϋςτόςο, θ δθμοςίευςθ μπορεί να 
πραγματοποιείται ςε κάκε περίπτωςθ ςε εκνικό επίπεδο, όταν οι Α.Ψ. δεν ζχουν ενθμερωκεί ςχετικά με τθ δθμοςίευςθ 
εντόσ 48 ωρϊν από τθ βεβαίωςθ παραλαβισ τθσ προκιρυξθσ/ γνωςτοποίθςθσ  

19
 Σφμφωνα με τα άρκρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και τθν ΚΥΑ Ρ1/2380/2012 (Β 3400). Από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ 

παρ. 6 του άρκρου 38 κα δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ και θ προκιρυξθ τθσ ςφμβαςθσ, άρκρο 379§3 του Ν.4412/2016.  
20

 Άρκρο 36 του ν. 4412/2016 
21

 Συνεχίηει θ υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ ςε δφο οικονομικζσ εφθμερίδεσ ευρείασ κυκλοφορίασ που 
προβλζπεται ςτο άρκρο 4 του ΡΔ 118/2007  / άρκρο 5 του Ε.Κ.Ρ.Ο.Τ.Α. μζχρι και τθν 31/12/2017, οπότε και καταργείται, 
πρβλ άρκρο 377§1 περίπτ. (59 και 82) και άρκρο 379 §10 ν. 4412/2016    
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Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο  βαρφνει τον οικονομικό φορζα. 

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Ω του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ22  

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

                                                           
22

 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ23  είναι τα ακόλουκα: 

 θ παροφςα Διακιρυξθ που ζχει εγκρικεί με τθν  19/2017 Απόφαςθ του Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Ω. 
(ΑΔΑ:6ΚΡΙΟΕΚΜ-3ΘΟ)  με όλα τα Ραραρτιματα24  (Τεφχθ) τθσ Μελζτθσ που αποτελοφν 
αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ (όπωσ ζχουν εγκρικεί με τθν 169/2016 Απόφαςθ του Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Ω. 
ΑΔΑ:73ΪΗΟΕΚΜ-ΕΘΪ)  

Ι – ΣΥΓΓΑΨΘ ΥΡΟΩΕΫΣΕΫΝ 

ΙΙ – ΤΕΩΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΨΕΣ 

ΙII – ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΘΣ 

IV – ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΨΟΑΣ 

 το Τυποποιθμζνο Ζντυπο Υπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΤΕΥΔ+25, ΡΑΑΤΘΜΑ V 

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

 το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ που κα ςυνταχκεί από τον Ανακζτοντα Ψορζα με τα πικανά Ραραρτιματά 
τθσ  

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr  του ωσ άνω ςυςτιματοσ26. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

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

                                                           
23

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

24
 Ο Α.Ψ. περιγράφει ρθτά τα παραρτιματα τθσ ςφμβαςθσ (λχ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων, 

υποδείγματα προςφορϊν, εγγυθτικϊν επιςτολϊν, εφόςον υπάρχουν) 
25

 Για ςυμβάςεισ κάτω των ορίων 
26

 Επιλζγεται κατά κανόνα θ εκ του νόμου υποχρεωτικι χριςθ του ΕΣΘΔΘΣ για τθν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και 
τθν  επικοινωνία. Οι επιλογζσ που ακολουκοφν αφοροφν περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι εν όλω ι εν μζρει θ ελεφκερθ 
πλιρθσ άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται 
ειδικά εργαλεία, ςυςκευζσ ι μορφότυποι περιγράφονται ςτο ςθμείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόςβαςθσ των 
ενδιαφερομζνων. 
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των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο27. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται 
εκτόσ τθσ ανωτζρω θμερομθνίασ είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν 
είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

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

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

β) Πταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

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

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν28. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.29 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Ωάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).30 

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

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

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

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα31. 

                                                           
27

 Ρρβλ τθν με αρ. Ρ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ “Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.) 

28
 Άρκρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016 

29
 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 

30
 Άρκρο 80, παρ.10 του ν. 4412/2016 

31
 Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 
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2.1.5 Δγγπήζεηο32 

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

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

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

Ο ανακζτων φορζασ επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω.), 

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

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων.33 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι34 για τθν υποβολι προςφοράσ35. Μετά όμωσ τθν 

                                                           
32

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

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

34
 Ρρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

35
 Ππου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Ψ. μποροφν να διευκρινίηουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τον τρόπο με τον οποίο οι ενϊςεισ 

οικονομικϊν φορζων κα πρζπει να πλθροφν τισ απαιτιςεισ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ ι τεχνικισ και 
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ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ κα πρζπει να περιβλθκοφν με ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι ανάλογα τθ μορφι τθσ 
ςφμπραξθσ ςφμφωνα με το νόμο. 

 3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι του ανακζτοντα φορζα αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.36   

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο37 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ38, (1.800,00 €) 
ευρϊ για το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν, ι το αντίςτοιχο ποςό για το 2% τθσ προεκτιμοφμενθσ τιμισ 
(βλ. ΡΟΧΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΘΣ) των ειδϊν για τα οποία ςυμμετζχει ςτον διαγωνιςμό.  

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι ζντεκα (11) μινεσ, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Ο ανακζτων φορζασ μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να 
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  

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

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

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

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ39  

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

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ40 :  

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

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 

                                                                                                                                                                                                 
επαγγελματικισ ικανότθτασ κατά τα άρκρα 75, 76 και 77, εφόςον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικοφσ λόγουσ και είναι 
ςφμφωνο με τθν αρχι τθσ αναλογικότθτασ  (πρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

36
 Ρρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 

37
 Ρρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρκρου 72 του ν.4412/2016 

38
 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 

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

39
 Ρρβλ άρκρο 73 και 74 ν. 4412/2016 

40
 Ρρβλ παρ. 1 άρκρου 73  ν. 4412/2016.  
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25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

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

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

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

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

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

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

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

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

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

2.2.3.2. Πταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία  ι/και όταν ο ανακζτων φορζασ μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο 
προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ. 

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

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
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κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ41.  

2.2.3.3.42 Δεν ζχει εφαρμογι.  
 

2.2.3.4. Αποκλείεται43 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

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

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Ο ανακζτων φορζασ μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ44,  

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

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

2.2.3.5. Δεν ζχει εφαρμογι ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

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

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

*Κριτιρια Επιλογισ+45  

                                                           
41

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

42
 Επιςθμαίνεται ότι θ πρόβλεψθ τθσ παρ. 3 για παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό των παρ. 1 και 2 αποτελεί 

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

43
 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

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

44
 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι ςτο 

Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2.  
45

 Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ 
διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. άρκρο 
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ 
απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα, 
κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν ζνα, περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα 
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2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο46  

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

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα47  

Δεν ζχει εφαρμογι ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα48  

Δεν ζχει εφαρμογι ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο49  

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με 
το  ISO 9001:2008 ι ISO 9001:2015 με πεδίο εφαρμογισ ςυναφζσ του αντικειμζνου τθσ προμικειασ. 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5) και τα ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα (τθσ 
παραγράφου 2.2.6), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ φφςθσ των 
δεςμϊν τουσ με αυτοφσ50. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ τουσ 
αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηονται.  

                                                                                                                                                                                                 
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι 
πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ.  

46
 Ρρβλ άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 

47
 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Ψ. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται 

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

 Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και ζλεγχοσ 
καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' (ΑΔΑ 
ΫΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τθν Ενότθτα IΙΙ, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

48
 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Πςον αφορά τθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, οι Α.Ψ. μποροφν να επιβάλλουν 

απαιτιςεισ που να εξαςφαλίηουν ότι οι οικονομικοί φορείσ διακζτουν τουσ αναγκαίουσ ανκρϊπινουσ και τεχνικοφσ πόρουσ 
και τθν εμπειρία για να εκτελζςουν τθ ςφμβαςθ ςε κατάλλθλο επίπεδο ποιότθτασ. Οι Α.Ψ. μπορεί να απαιτοφν ειδικότερα 
από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, να διακζτουν ικανοποιθτικό επίπεδο εμπειρίασ, αποδεικνυόμενο με κατάλλθλεσ ςυςτάςεισ 
από ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελεςτεί κατά το παρελκόν. Μια Α.Α. μπορεί να κεωρεί ότι ζνασ οικονομικόσ φορζασ δεν 
διακζτει τισ απαιτοφμενεσ επαγγελματικζσ ικανότθτεσ εάν διαπιςτϊςει ότι αυτόσ ζχει ςυγκρουόμενα ςυμφζροντα που 
ενδζχεται να επθρεάςουν αρνθτικά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  
 Οι Α.Ψ. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο και να 
διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των 
ορίων),κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι 
υποχρεωτικό) να διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα 
τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ με αναφορά 
ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. τουλάχιςτον ......... ςυναφείσ παραδόςεισ τα 3 τελευταία ζτθ) κατά τρόπο αντικειμενικό, 
διαφανι χωρίσ να ειςάγουν διακρίςεισ ςε βάροσ των ςυμμετεχόντων είτε ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να 
δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ 
αυτζσ. Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και 
ζλεγχοσ καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' 
(ΑΔΑ ΫΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα τθν Ενότθτα IV παρ. 1, όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 

49
 Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν κρίςθ και τθ διακριτικι 

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

50
 Ρρβλ άρκρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016 &$307 ν.4412/2016. Δφνανται, επίςθσ, να ςτθρίηονται και ςτισ ικανότθτεσ του/ των 

υπεργολάβων, ςτουσ οποίουσ προτίκενται να ανακζςουν τθν εκτζλεςθ τμιματοσ/ τμθμάτων τθσ υπό ανάκεςθσ ςφμβαςθσ   
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Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν 
και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΩΙΙ 
του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, 
μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ 
εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ51. 

Πταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ 52. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων 53. 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

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

Το ΤΕΥΔ54 καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 
Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΫΩ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ). Το ΤΕΥΔ ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΣΥ (www.eaadhsy.gr ) και 
(www.hsppa.gr ). 

 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα55 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201656. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)57. 

                                                           
51

 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 εδ. 2 του ν. 4412/2016 &$307 ν.4412/2016.   
52

 Θ απαίτθςθ αυτι τίκεται κατά τθν κρίςθ τθσ A.A., άλλωσ διαγράφεται.   
53

 Ρρβλ τελευταίο εδάφιο παρ. 1 άρκρου 78  ν. 4412/2016 &$307 ν.4412/2016.   
54

 Το ΤΕΥΔ περιλαμβάνει τα ακόλουκα Μζρθ: Μζροσ Ι Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ και τθν 
ανακζτουςα αρχι, Μζροσ ΙΙ Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα, Μζροσ ΙΙΙ Κριτιρια αποκλειςμοφ, Μζροσ IV 
Κριτιρια Επιλογισ, ..., Μζροσ VI Τελικζσ δθλϊςεισ  

55
 Ρρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει 
ορίςει ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ παροφςασ   

56
 Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 

57
 Ρρβλ άρκρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
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Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.458. 

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

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν ο ανακζτων φορζασ που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν59. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά60: 

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

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ , κακϊσ και υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ αναδόχου 
αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ 
οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 

                                                           
58

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

59
 Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 

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

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

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

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

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

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

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

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

εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
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βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. 

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

γ δεν ζχει εφαρμογι  

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν: 

Πιςτοποιθτικό του οικείου Επιμελθτθρίου, με το οποίο κα πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό 
και το ειδικό επάγγελμά τουσ.  

Β.3. Δεν ζχει εφαρμογι ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

Β.4. Δεν ζχει εφαρμογι ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό 
ISO 9001:2008 ι ISO 9001 : 2015 με πεδίο εφαρμογισ ςυναφζσ του αντικειμζνου τθσ προμικειασ. 

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΨΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω 
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ61 που προβλζπονται από 
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

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

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

                                                           
61

 Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
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Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.8. Δεν ζχει εφαρμογι ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

Β.9. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.62 

Β.10. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό.63 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο64  

Κριτιριο ανάκεςθσ65 τθσ Σφμβαςθσ66 είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
τιμισ67  

2.3.2 Βαζκνιόγεζε θαη θαηάηαμε πξνζθνξώλ 68  

Δεν ζχει εφαρμογι ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

 

2.3.3 Ηιεθηξνληθνί πιεηζηεξηαζκνί69  

Δεν ζχει εφαρμογι ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα Ραραρτιματα τθσ Διακιρυξθσ, για  
ανά είδοσ / τμιμα για ζνα, περιςςότερα ι όλα τα τμιματα70 των περιγραφόμενων υπό προμικεια ειδϊν.   

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ  

                                                           
62

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

63
 Ρρβλ. άρκρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016 &$307 ν.4412/2016. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από 

ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του οποίου ςτθρίηεται, ι από οποιοδιποτε άλλο 
κατάλλθλο μζςο 

64
 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ), παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296) 
65

 Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του 
άρκρου 86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από 
προδιαγραφζσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ 
προςφζροντεσ, προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίεσ, οι Α.Ψ. επαλθκεφουν αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι 
προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΫΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΨ)  

66
 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 1 και τυποποιθμζνο ζντυπο 2 Ραραρτιματοσ II (Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ) παρ. II.2.5 Εκτελεςτικοφ 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). 
67

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

68
 Ρρβλ άρκρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016 

69
 Ρρβλ άρκρο 34 ν. 4412/2016 και Ραράρτθμα VI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. 

70
 Ο Α.Ψ. ςυμπλθρϊνει για πόςα τμιματα ζνασ οικονομικόσ φορζασ μπορεί να υποβάλλει προςφορά (για ζνα, περιςςότερα 

και πόςα ςυγκεκριμζνα  ι για όλα τα τμιματα) 
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Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψθφιακά 
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ71. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

Ωρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ (άρκρο 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. Ρ1/2390/2013 
(ΨΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» 72 73. 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να 
εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) 
ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 3 παρ. 3.2 ζωσ 3.4 τθσ  Υπουργικισ 
Απόφαςθσ αρικμ. Ρ1/2390/2013 (ΨΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» 

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 6 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, ο ανακζτων 
φορζασ κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ74. 

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

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

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

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα75, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

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

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 

                                                           
71

 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
72

 Θ εν λόγω Υπουργικι Απόφαςθ εξακολουκεί να ιςχφει μζχρι τθν ζκδοςθ των Υπουργικϊν Αποφάςεων των παρ. 5 του 
άρκρου 36 και τθσ παρ. 6 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016 

73
 Συςχζτιςθ με άρκρο (Γλϊςςα) και (Επικοινωνία) τθσ διακιρυξθσ (ιδίωσ εφόςον κατϋεπιλογι του Α.Ψ. εφαρμόηονται οι παρ. 1 

και 5 του άρκρου 22 του ν. 4412/2016) 
74

 Ρρβλ άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
75

 Ρρβλ άρκρο 11, παρ. 1.11 τθσ ωσ άνω υπουργικισ απόφαςθσ 
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ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψθφιακά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  
Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf. Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί 
ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο οικονομικόσ φορζασ επιςυνάπτει 
ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία. 76 

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

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν ορατι μθ κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ, χωρίσ να απαιτείται 
κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

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

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

Ο ανακζτων φορζασ μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ77. 

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ι κατά παρζκκλιςθ, των απαιτιςεων τθσ διακιρυξθσ, υποβολισ 
δικαιολογθτικϊν του υποφακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά», θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν78: 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 
του ν. 4412/201679, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Οι προςφζροντεσ 
ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου 
doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
διακιρυξθσ (Ραράρτθμα ΙΙΙ), 

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

                                                           
76

 Ρρβλ άρκρο 11, παρ. 2.1.4-2.1.6 τθσ ωσ άνω υπουργικισ απόφαςθσ 
77

 Σε περίπτωςθ που, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, κρίνεται ςκόπιμο από τον Α.Ψ. να προςκομιςτοφν ςτοιχεία πρόςφορα να 
αποδείξουν τθν οικονομικι προςφορά, ιδίωσ όταν αυτι περιλαμβάνει ανάλυςθ κόςτουσ, περιγράφεται ςτο περιεχόμενο του 
υποφακζλου οικονομικισ προςφοράσ και ο τρόποσ υποβολισ τουσ   

78
 Βλ. άρκρο 93 περ. β του ν. 4412/2016 

79
 Δθμοςιεφκθκε ςτο ΨΕΚ Β 3698/16.11.2016. Το ΤΕΥΔ ιςχφει υποχρεωτικά (από 7-12-2016) για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κατά τα 

αναφερόμενα ςτθν Κατευκυντιρια Οδθγία 15/2016 (ΑΔΑ: ΫΩ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΘ) www.eaadhsy.gr  
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Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

Επιςθμαίνεται ότι οι Διαγωνιηόμενοι υποβάλλουν τθν Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ θλεκτρονικά ςε 
μορφι τφπου .pdf και υποχρεοφνται να τθν υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο άρκρο 2.4.2.5. 

Διαγωνιηόμενοι που δεν υποβάλλουν κακόλου Εγγυθτικι Επιςτολι υμμετοχισ αποκλείονται από τον 
Διαγωνιςμό χωρίσ περαιτζρω ζλεγχο του περιεχομζνου του Τποφακζλου τουσ. 

Για τα αποδεικτικά νομιμοποίθςθσ του προςφζροντοσ και τα παραςτατικά εκπροςϊπθςθσ  ιςχφουν τα 
αναφερόμενα ςτο άρκρο 2.4.2.5. 

Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται ςτο πρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό 
(προκειμζνου να παραδοκοφν ςτθν αρμόδια επιτροπι διαγωνιςμοφ) με διαβιβαςτικό όπου κα 
αναφζρονται αναλυτικά τα προςκομιηόμενα δικαιολογθτικά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ του. 
 
Επιςθμαίνεται ότι τα δικαιολογθτικά για τθν απόδειξθ των κριτθρίων επιλογισ κα προςκομιςτοφν από 
τον προςωρινό ανάδοχο ςτον φάκελο των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του άρκρου 3.2. 

2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ςτθ με αρ. 6/2016 Μελζτθ - Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ περιγράφοντασ 
ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα 
και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με 
βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα κάτωκι: 

1)Ρλιρθ περιγραφι του προςφερόμενου είδουσ,  το εργοςτάςιο παραγωγισ του είδουσ και τον τόπο 
παραγωγισ.  

2) Κατάλογο με παρόμοιεσ ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελεςτεί κατά τθν τελευταία τριετία από το 
διαγωνιηόμενο, με αναφορά ςτθν ανακζτουςα αρχι, είτε εμπίπτει ςτο δθμόςιο είτε ςτον ιδιωτικό τομζα, 
ςτθν θμερομθνία ανάκεςθσ και εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων, τθν αξία των ςυμβάςεων κ.λ.π. 

3) Ραρουςίαςθ τθσ φυςιογνωμίασ (PROFILE) του ςυμμετζχοντοσ ςτο διαγωνιςμό, για τθ διαμόρφωςθ 
ςαφοφσ αντίλθψθσ περί τθσ επαγγελματικισ του δραςτθριότθτασ και τθ δυνατότθτα ανταπόκριςθσ ςτθν 
καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ρεριγραφι τθσ οργάνωςθσ, του τεχνικοφ εξοπλιςμοφ – μεταφορικϊν μζςων 
και του προςωπικοφ που διακζτει για τθν καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και των μζτρων που 
λαμβάνει για τθν εξαςφάλιςθ τθσ ποιότθτασ των προςφερομζνων ειδϊν. 

4) Υπεφκυνθ Διλωςθ του Ν. 1599/1986 όπου κα δθλϊνεται ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ κακϊσ και ο 
χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν. 

5) Επί ποινι αποκλειςμοφ οι Προςφορζσ για το Διαγωνιςμό κα πρζπει υποχρεωτικά να ςυνοδεφονται 
από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα περί ςυμφωνίασ των υπό προμικεια υλικϊν με τισ 
τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ με αρ. 6/2016 μελζτθσ. 

 

 

 

 

 

80 81.  

                                                           
80

 Ρρβλ άρκρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
81

 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τεκμθριϊνουν τθν τεχνικι καταλλθλότθτα των προςφερομζνων ειδϊν   
βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ τεχνικι προςφορά. Αναφζρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά ςτοιχεία που τυχόν 
προβλζπονται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του προσ προμικεια αγακοφ, ςφμφωνα με Ραράρτθμα τθσ Διακιρυξθσ και τυχόν 
υπόδειγμα τεχνικισ προςφοράσ. 
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Θ προςφερόμενθ τιμι για κάκε είδοσ κα είναι ςε ευρϊ. 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν82. 

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

ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ τιμι,  
όπωσ ορίηεται κατωτζρω &  ςφμφωνα με τα οριηόμενα παρακάτω:  

Α. Σιμζσ 

Θ τιμι τθσ προςφοράσ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα. 83 

Θ οικονομικι προςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του Συςτιματοσ. 
Στθ ςυνζχεια, το Σφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο ςε μορφι .pdf το οποίο υπογράφεται 
ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. 
 
Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο 
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του ψθφιακά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία  ςε μορφι pdf. 

 
Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Ψ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ84. 

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

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

Ϋσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΫ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΫ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τον ανακζτοντα φορζα 85 ςτο Ραράρτθμα ΙΙΙ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ.  

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ι κατά παρζκκλιςθ των απαιτιςεων τθσ διακιρυξθσ, υποβολισ 
δικαιολογθτικϊν του (υπο)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», θ προςφορά απορρίπτεται ωσ 
απαράδεκτθ 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ86   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 10 μθνϊν 
από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

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

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τον ανακζτοντα 
φορζα , πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 
                                                           
82

 Βλ. άρκρο 58 του ν. 4412/2016 
83

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

84
 Βλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016 

85
 Βλ παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016 

86
 Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016 
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Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν ο  ανακζτων φορζασ  κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ87 

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

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Ωρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Ωρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,88  

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

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

δ) δεν ζχει εφαρμογι 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων,  

 

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ)  θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 

                                                           
87

 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 
88

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

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ89 

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

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» 
τζςςερισ εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν  ιτοι 10/05/2017 και 
ϊρα 10:00 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και 
ϊρα που κα ορίςει ο ανακζτων φορζασ  

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει ο ανακζτων φορζασ  

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο 
ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν 
επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Ο ανακζτων φορζασ μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ μζςα ςε προκεςμία που δεν μπορεί να 
είναι μικρότερθ από 7 θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτοφσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα 
ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 310 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

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

Ειδικότερα : 

α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ 
του οργάνου90.  

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι ι/και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν 
με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Τα ανωτζρω υπό ςτοιχεία α και β ςτάδια 
μπορεί να γίνονται και ενιαία. 

Κατά τα ανωτζρω ςτάδια α και β αποκλείονται όςοι Διαγωνιηόμενοι δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ και 
απαιτιςεισ τθσ Διακιρυξθσ. Διαγωνιηόμενοι που κα υποβάλλουν θλεκτρονικά μζςω ςυςτιματοσ ελλιπι 
ςτοιχεία για τα οποία θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κα ηθτιςει ςυμπλθρϊςεισ – διευκρινιςεισ εντόσ εφλογου 
χρόνου (ορίηεται ςε δζκα μζρεσ από τθν κοινοποίθςθ αυτϊν) και δεν δοκοφν ι δοκοφν ελλιπείσ 
αποκλείονται τθσ ςυμμετοχισ τουσ ςτθν επόμενθ φάςθ. 

Σε αυτζσ τισ φάςεισ αποκλείονται όςοι διαγωνιηόμενοι δεν πλθροφν τισ προχποκζςεισ τθσ 2.4.3 ι 
απορρίφκθκαν βάςει τθσ αξιολόγθςθσ των τεχνικϊν προςφορϊν τθσ 2.4.3. 

                                                           
89

 Βλ. ιδίωσ παρ. 6 του άρκρου 100 και Αρικμ. Ρ1/2390/16.10.2013 Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του 
Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.) (Βϋ2677).  

90
 Ρρβλ και το άρκρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Ο ανακζτων φορζασ επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν 

εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ” 
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γ) Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ 
κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν 
αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν 
που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.  

δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και ςυντάςςει 
πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των 
προςφορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ 
αναδόχου.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ο ανακζτων 
φορζασ91 απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν ο ανακζτοντασ φορζασ επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ 
των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ 
του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ92.  

Τα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ/αποφάςεισ του αποφαινόμενου 
οργάνου του ανακζτοντα φορζα , θ οποία κοινοποιείται  ςτουσ προςφζροντεσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ93.  

Κατά των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί ζνςταςθ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.  

Αν δεν υπάρχουν προςφυγζσ επί των αποτελεςμάτων τθσ γ,δ φάςθσ ι μετά τθν εξζταςθ των προςφυγϊν , 
ο ανακζτων φορζασ καλεί τον μειοδότθ να κατακζςει τα Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ. 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο94 - Γηθαηνινγεηηθά 
θαηαθύξσζεο 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο ανακζτων φορζασ αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δεκαπζντε (15 ) θμερϊν 95 από τθν κοινοποίθςθ 
τθσ ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν 
παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ 
επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 -2.2.8  αυτισ. 

Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν 
ψθφιακι υπογραφι.  
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 Βλ. άρκρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
92

 Βλ. άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
93

 Βλ. παρ. 4 του άρκρου 100 και πρβλ άρκρο 70 του ν. 4412/2016 
94

 Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016 
95

 Δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δζκα (10) οφτε μεγαλφτερθ των είκοςι (20) θμερϊν (παραγρ. 1, του ωσ άνω άρκρου 103 
του ν. 4412/2016). Θ εν λόγω προκεςμία αποςκοπεί ςτθν υποβολι από τον προςωρινό ανάδοχο επίκαιρων αποδεικτικϊν 
μζςων' Ο Α.Ψ. δφναται, αν ςτισ ειδικζσ διατάξεισ που διζπουν τθν ζκδοςθ των δικαιολογθτικϊν δεν προβλζπεται χρόνοσ 
ιςχφοσ τουσ, να κζςει με τθ διακιρυξθ ςυγκεκριμζνο χρονικό διάςτθμα, ςε ςχζςθ με τθν θμερομθνία τθσ πρόςκλθςθσ, εντόσ 
του οποίου κα πρζπει να εκδίδονται πχ. ενόσ μθνόσ 
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Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

 

Το Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου κα είναι ζκδοςθσ του τελευταίου τριμινου πριν από τθν θμερομθνία 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (2.2.9.2 Β1.α), τα πιςτοποιθτικά αρμόδιασ δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ αρχισ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ κα ζχουν  εκδοκεί το πολφ ζξι (6) μινεσ πριν από τθν 
θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (2.2.9.2 Β1.β), τα πιςτοποιθτικά φορολογικισ 
ενθμερότθτασ (2.2.9.2 Β1.β) να είναι ςε ιςχφ ζωσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, το πιςτοποιθτικό τθσ παραγράφου 2.2.9.2 Β2) να ζχει εκδοκεί το πολφ ζξι 
μινεσ πριν από τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν. Επίςθσ όλα τα δικαιολογθτικά κα πρζπει 
να είναι εν ιςχφ και τθν θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 
 
Οι απαιτοφμενεσ δθλϊςεισ ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ υπογράφονται ψθφιακά από τουσ ζχοντεσ τθν 
υποχρζωςθ προσ τοφτο και δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ. 
 
Τα θλεκτρονικά υποβαλλόμενα τεχνικά φυλλάδια (Prospectus), κα πρζπει να είναι ψθφιακά 
υπογεγραμμζνα από τον οικονομικό φορζα . 
 
Oι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, όπου αυτζσ απαιτοφνται, δεν είναι υποχρεωτικό να φζρουν θμερομθνία 
ταυτόςθμθ με αυτι τθσ ψθφιακισ υπογραφισ τουσ, θ οποία όμωσ πρζπει να είναι εντόσ των τελευταίων 
τριάντα (30) θμερολογιακϊν θμερϊν προ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν. Δεν 
απαιτείται βεβαίωςθ του γνθςίου τθσ υπογραφισ από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι τα Κζντρα 
Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν (Κ. Ε. Ρ.). 
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τα ωσ άνω είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου αυτά 
δεν καλφπτουν τα αναφερόμενα ςτα ανωτζρα ςθμεία, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό κα πρζπει επί ποινι 
αποκλειςμοφ να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ 
δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ 
του κράτουσ -μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ. 
Στθν κατά τα άνω ζνορκθ βεβαίωςθ ι υπεφκυνθ διλωςθ κα δθλϊνεται ότι ςτθ ςυγκεκριμζνθ χϊρα δεν 
εκδίδονται τα ςυγκεκριμζνα ζγγραφα και ότι δε ςυντρζχουν ςτο ςυγκεκριμζνο πρόςωπο οι ανωτζρω 
νομικζσ καταςτάςεισ, ενϊ κα υποβάλλονται υποχρεωτικά με τα «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ». 
Ππου απαιτείται Υπεφκυνθ Διλωςθ, νοείται για τουσ μεν θμεδαποφσ Υπεφκυνθ Διλωςθ ςφμφωνα με τον 
Ν.1599/86 του νομίμου εκπροςϊπου του νομικοφ προςϊπου ι Υπεφκυνθ Διλωςθ του φυςικοφ 
προςϊπου και για τουσ δε αλλοδαποφσ, κείμενο ανάλογθσ αποδεικτικισ αξίασ το οποίο κα ςυνοδεφεται 
από επίςθμθ μετάφραςθ του ςτα Ελλθνικά κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 454 του Κ.Ρολ.Δικ και του 
Κϊδικα περί Δικθγόρων. 
 

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

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

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ του ανακζτοντα φορζα θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

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

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

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 - 2.2.8 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ του ανακζτοντοσ φορζα για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με  

*Α+ το Τ.Ε.Υ.Δ. ,  

ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ 
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν 
καταπίπτει υπζρ του ανακζτοντα φορζα θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του96.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4-2.2.8 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο του ανακζτοντοσ 
φορζα για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  

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

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

Ο ανακζτων φορζασ κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

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

α) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2.. 

Ο ανακζτων φορζασ προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Το ςυμφωνθτικό 
ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

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

 3.4 Δλζηάζεηο  

Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ του ανακζτοντα φορζα, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε 
(5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται μζχρι πζντε (5) 
θμζρεσ πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν.  
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 Βλ. άρκρο 104 παρ. 2 και 3 
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Θ ζνςταςθ υποβάλλεται θλεκτρονικά97, ενϊπιον του ανακζτοντα φορζα98, με τθ ςυμπλιρωςθ τθσ 
ειδικισ φόρμασ του Συςτιματοσ και τθν επιςφναψθ του ςχετικοφ εγγράφου ςε μορφι αρχείου τφπου 
pdf το οποίο φζρει ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ. H ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει 
αιτιολογθμζνα, κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ αξιολόγθςθσ ενςτάςεων, ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του ν. 4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν 
άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ.  

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι 
παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο 
επιςυνάπτεται ςε μορφι pdf99. Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο και  επιςτρζφεται με 
πράξθ του ανακζτοντα φορζα, αν θ ζνςταςθ γίνει δεκτι.  

Οι οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για  τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ μζςω τθσ 
λειτουργίασ του Συςτιματοσ “Επικοινωνία”.  

Διαφορζσ που αναφφονται από πράξεισ ι παραλείψεισ, οι οποίεσ εκδίδονται ι ςυντελοφνται μετά 
τθν 31θ Μαρτίου 2017 διζπονται από τισ διατάξεισ του Βιβλίου ΙV (άρκρα 3 45 ζωσ 374) του ν. 
4412/2016 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Ο ανακζτων φορζασ ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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 Σφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο εδάφιο αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 τθσ ΥΑ Ρ1/2390 (Β 2677/2013) με κζμα “Τεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ & διαδικαςίεσ λειτουργίασ Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων”. Επιςθμαίνεται ότι θ ωσ 
άνω απόφαςθ ιςχφει ςτο μζτρο που δεν αντίκειται ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016, κατά ςυνζπεια, ςτο βακμό που 
επιβάλλονται θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ για όλα τα ςτάδια τθσ διαδικαςίασ (παρ. 1 του άρκρου 36) δεν εφαρμόηονται το βϋ 
και γϋ εδάφιο τθσ ωσ άνω παρ. 1 του άρκρου 12 τθσ ΥΑ *περί άλλου τρόπου υποβολισ, πλθν του θλεκτρονικοφ+  

98
 Ρρβλ άρκρο 100 παρ. 4 του ν. 4412/2016 

99
 Βλ. άρκρο 5 τθσ ΥΑ Ρ1/2390/2013 
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο  (θαιήο εθηέιεζεο, πξνθαηαβνιήο) 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και εγγφθςθ προκαταβολισ  

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

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

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ του ανακζτοντα φορζα ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 100 

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

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

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

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  

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

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

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

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

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 

                                                           
100

 Εδάφιο πζμπτο περίπτωςθσ (β) παραγράφου 1 άρκρου 72 ν. 4412/2016.  
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υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.101. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία Σε περίπτωςθ που ο 
ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου όςον αφορά τθ τεχνικι και επαγγελματικι 
ικανότθτα, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, κα πρζπει ο νζοσ υπεργολάβοσ να καλφπτει τισ 
αντίςτοιχεσ απαιτιςεισ του αντικαταςτθκζντα υπεργολάβου όπωσ προβλζπονταν ςτθ διακιρυξθ. 

4.4.3. Ο ανακζτων φορζασ επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.4.4. Δεν υπάρχει θ δυνατότθτα πλθρωμισ απευκείασ του υπεργολάβου102  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου 103 104 

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο105  

4.6.1. Ο ανακζτων φορζασ μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

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

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

                                                           
101

 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 
102

 Οι Α.Α. μποροφν να προβλζπουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ότι, κατόπιν αιτιματοσ του υπεργολάβου και, εφόςον θ φφςθ 
τθσ ςφμβαςθσ το επιτρζπει, θ ανακζτουςα αρχι καταβάλλει απευκείασ ςτον υπεργολάβο τθν αμοιβι του για τθν εκτζλεςθ 
προμικειασ, υπθρεςίασ ι ζργου, δυνάμει ςφμβαςθσ υπεργολαβίασ με τον ανάδοχο. Στθν περίπτωςθ αυτι, ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ κακορίηονται τα ειδικότερα μζτρα ι οι μθχανιςμοί που επιτρζπουν ςτον κφριο ανάδοχο να εγείρει αντιρριςεισ ωσ 
προσ αδικαιολόγθτεσ πλθρωμζσ, κακϊσ και οι ρυκμίςεισ που αφοροφν αυτόν τον τρόπο πλθρωμισ. Στθν περίπτωςθ αυτι 
δεν αίρεται θ ευκφνθ του κφριου αναδόχου. Θ παρ. 3 ςυμπλθρϊνεται αναλόγωσ, εάν θ Α.Α. προβλζψει τθν απευκείασ 
πλθρωμι του υπεργολάβου, άλλωσ διαγράφεται.  

103
 Ρρβλ. άρκρο 201 ν. 4412/2016 

104
 Δυνατότθτα του Α.Ψ. να προβλζψει ςτθ διακιρυξθ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ/ προαιρζςεισ. Στθν περίπτωςθ αυτι και εφόςον 

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

105
 βλ.  Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

δ) Δεν ικανοποιοφνται οι όροι που κζτονται ςτα Ραραρτιματα. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με το 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι 
παραλαβι των υλικϊν. 

Δεν προβλζπεται θ χοριγθςθ προκαταβολισ. 

Στισ ςυμβάςεισ για τθν πλθρωμι του τιμιματοσ απαιτοφνται κατ’ ελάχιςτο τα εξισ δικαιολογθτικά: α) 
Ρρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ του τμιματοσ που αφορά θ πλθρωμι ι του ςυνόλου του ςυμβατικοφ 
αντικείμενου ςφμφωνα με το άρκρο 219. β) Τιμολόγιο του αναδόχου γ) Ριςτοποιθτικά Ψορολογικισ και 
Αςφαλιςτικισ Ενθμερότθτασ (άρκρο 200 παρ.5 του Ν.4412/16). Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν οι 
αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε 
άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. (άρκρο 
200 παρ.6 του Ν.4412/16). 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

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

α) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) κακϊσ και Ωαρτόςθμο 3% & ΟΓΑ Ωαρτοςιμου 20% επί τθσ 
ωσ άνω κράτθςθσ. 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΨΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016106 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ107  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ του ανακζτοντα φορζα, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά μζςα ςτον ςυμβατικό 
χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 
4412/2016 και τθν παροφςα ι τα Ραραρτιματα αυτισ. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

                                                           
106

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

107
 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016 
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Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του 
αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο108 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΨΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

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

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

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

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ109   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Ωρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν 
από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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 Άρκρο 207 του ν. 4412/2016 
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 Άρκρο 205 του ν. 4412/2016 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα υλικά εντόσ διαςτιματοσ ενόσ  (1) ζτουσ από τθν 
υπογραφι τθσ Συμβάςεωσ, ι μζχρι εξαντλιςεωσ του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ.  

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν ορίηεται ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν ζγγραφθ παραγγελία 
τουσ. Ο χρόνοσ αυτόσ μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου 
παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ που το αίτθμα 
υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ ι 
άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των 
ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 
υποδοχισ των υλικϊν και τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει το 
υλικό, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

Μετά από κάκε προςκόμιςθ υλικοφ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο αναφζρεται θ 
θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ 
προςκομίςτθκε. 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από τθν Επιτροπι Ραραλαβισ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ω., που ςυγκροτείται 
ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ν.4412/16110  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 
208 του ωσ άνω νόμου. Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ 
ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ 

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

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

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

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  
διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει εγγράφωσ 

                                                           
110

 Άρκρο 221 παρ. 11 β) του ν. 4412/2016: “ Για τθν παρακολοφκθςθ και τθν παραλαβι τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ 
ςυγκροτείται τριμελισ ι πενταμελισ Επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινομζνου 
οργάνου. Το όργανο αυτό ειςθγείται για όλα τα κζματα παραλαβισ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
προβαίνοντασ, ςε μακροςκοπικοφσ, λειτουργικοφσ ι και επιχειρθςιακοφσ ελζγχουσ του προσ παραλαβι αντικειμζνου τθσ 
ςφμβαςθσ, εφόςον προβλζπεται από τθ ςφμβαςθ ι κρίνεται αναγκαίο, ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα, παρακολουκεί 
και ελζγχει τθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου 
και ειςθγείται τθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων. Με απόφαςθ του αρμόδιου 
αποφαινομζνου οργάνου μπορεί να ςυγκροτείται δευτεροβάκμια επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ με τισ 
παραπάνω αρμοδιότθτεσ”  
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εξζταςθ κατϋεφεςθ των οικείων αντιδειγμάτων, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από 
τθν γνωςτοποίθςθ ςε αυτόν των αποτελεςμάτων τθσ αρχικισ εξζταςθσ,  με τον τρόπο  που περιγράφεται 
ςτθν παρ. 8 του άρκρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτζλεςμα  τθσ κατϋ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ο ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατϋζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ πραγματοποιείται 
εντόσ δζκα θμερϊν από τθν θμερομθνία παραλαβισ του τιμολογίου πϊλθςθσ. 

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

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται πριν από τθν 
ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν 
πρωτοκόλλων.111 

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

Δεν ζχει εφαρμογι ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

6.4  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

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

6.4.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

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

6.5 Γείγκαηα – Γεηγκαηνιεςία – Δξγαζηεξηαθέο εμεηάζεηο 

Δεν ζχει εφαρμογι ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 
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 Στο άρκρο αυτό Ο Α.Ψ. μπορεί να χρθςιμοποιιςει μεταβατικά τισ οδθγίεσ που δίνονται ςτθν ΥΑ Ρ1/2489/6.09.1995 (Βϋ 764), 
θ οποία δεν ζχει καταργθκεί. 
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6.6 Δγγπεκέλε ιεηηνπξγία πξνκήζεηαο112  

Δεν ζχει εφαρμογι ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

6.7 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο113  

Δεν ζχει εφαρμογι ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 
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        ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΟΤ Δ../Δ.Ε.Τ.Α.Χ. 
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 Άρκρο 215 του ν. 4412/2016 
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 Άρκρο 53 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
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V -  ΣΕΧΝΙΚΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (Σ.Ε.Τ.Δ.) 

Μζροσ Ι 

Α: Ονομαςία, διεφκυνςθ και ςτοιχεία επικοινωνίασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ (αα)/ ανακζτοντα 
φορζα (αφ) 

- Ονομαςία: ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΡΙΩΕΙΘΣΘ ΥΔΕΥΣΘΣ ΑΡΟΩΕΤΕΥΣΘΣ ΩΑΛΚΙΔΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Ω.) 

- Κωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα Ψορζα ΚΘΜΔΘΣ : *51301] 

- Ταχυδρομικι διεφκυνςθ / Ρόλθ / Ταχ. Κωδικόσ: ΝΕΟΨΥΤΟΥ 69, ΩΑΛΚΙΔΑ, Τ.Κ. 341 42 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: Στακθγιάννθ Μαρία 

- Τθλζφωνο: 22210 61317 (62615) 

- Θλ. ταχυδρομείο:  gprom@deyax.gr  

- Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 
http://deyax.dimoschalkideon.gr/category/prokiryxis-prosklisis/ 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- Τίτλοσ ι ςφντομθ περιγραφι τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνου του ςχετικοφ 
CPV): «Προμικεια οικοδομικϊν υλικϊν,  αδρανϊν υλικϊν, αςφαλτομίγματοσ, ζτοιμου 
ςκυροδζματοσ, μονωτικϊν υλικϊν και χρωμάτων»,  

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ ΤΝΟΛΟ 
ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α. 24% ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

1. OMAΔΑ 1   

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ   ΤΛΙΚΑ 

CPV:44111000-1 

18.418,00 € 4.420,32 € 22.838,32 € 

2. ΟΜΑΔΑ 2  

ΑΔΡΑΝΗ ΤΛΙΚΑ 

CPV:14210000-6 

20.600,00 € 4.944,00 € 25.544,00 € 

3. ΟΜΑΔΑ 3  

ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑ 

CPV:24327300-5 

35.050,00 € 8.412,00 € 43.462,00 € 

4. ΟΜΑΔΑ 4   

ΕΣΟΙΜΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ 

CPV:44114100-3 

 

8.877,00 € 2.130,48 € 11.007,48 € 

5. ΟΜΑΔΑ 5 

ΜΟΝΩΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ 

CPV:44111510-9 

1.440,00 € 345,60 € 1.785,60 € 
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6. ΟΜΑΔΑ 6 

ΧΡΩΜΑΣΑ 

CPV:44111400-5 

5.615,00 € 1.347,60 € 6.962,60 € 

 Τ Ν Ο Λ Ο 90.000,00 € 21.600,00 € 111.600,00 € 

- Κωδικόσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ: *17REQ006013159] 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε προμικεια 

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

 

 

 

Μζροσ II 

Α: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Στοιχεία αναγνϊριςθσ: Απάντθςθ: 

Ρλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑΨΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΨΜ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 
του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 
εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 
απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιi : 

Τθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 
δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

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

 

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

*+ Ναι *+ Πχι *+ Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 
παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 
απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 
μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 
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περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 
ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  

α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 
του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 
εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 
πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 
βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 
κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 
κατάλογοiii: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα 
τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 
πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 
ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 
εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 
διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Ο οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 
παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 
δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 
ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 
μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 
ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 

 

 

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Τρόποσ ςυμμετοχισ: Απάντθςθ: 

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

*+ Ναι *+ Πχι 

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

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   
(επικεφαλισ, υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα 
κακικοντα …): 

β) Ρροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 
φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Κατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 
ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 

 

 

γ) *……+ 

Τμιματα Απάντθςθ: 

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

[   ] 

 

Β: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

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

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Ονοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 
τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Θζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Τθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

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

*……+ 

 

Γ: Πλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων ΦΟΡΕΩΝv  

Στιριξθ: Απάντθςθ: 

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

*+Ναι *+Πχι 

17PROC006043902 2017-04-07



 

Σελίδα 41 

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

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

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

 

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

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

Υπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

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

*+Ναι *+Πχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 
τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του 
άρκρου 131 παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει 
ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριϊν που 
προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 
ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε 
υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  

 

Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσvi 

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

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθvii· 

2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτθx· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxi· 

5. νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασxii· 

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxiii. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

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

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xv 

Εάν ναι, αναφζρετεxvi: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 
προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 
αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 
καταδίκθσ, 

β) Ρροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 
καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 
και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 
ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvii 

Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 
αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 
φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 
(«αυτοκάκαρςθ»)xviii; 

*+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκανxix: 

*……+ 

 

Β: Λόγοι που ςχετίηονται με τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ  

Ρλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 
τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 
πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσxx, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 
οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ναι *+ Πχι  
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Εάν όχι αναφζρετε:  

α) Ωϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 
πρόκειται: 

β) Ροιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Ρωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεων; 

1) Μζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 
ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- Σε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 
εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 
διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Με άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 
υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 
φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 
προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxi 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΦΟΡΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΦΑΛΙΗ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ναι *+ Πχι  

-*+ Ναι *+ Πχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ναι *+ Πχι  

Εάν ναι, να 
αναφερκοφν 
λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ 

*……+ 
 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 
καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 
αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): xxii 

*……+*……+*……+ 

 

Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό παράπτωμα 

Ρλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 
αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 
επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 
του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 
εργατικοφ δικαίουxxiii; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 
μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία 
του παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 
αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ναι *+ Πχι 
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Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 
οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 
καταςτάςεισxxiv : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 
από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 
δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Ραρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 
ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 
τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 
μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 
επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 
αυτζσ τισ περιςτάςεισxxv  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Ζχει διαπράξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμαxxvi; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 
πλθροφορίεσ: 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  
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*..........……+ 

Μπορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 
επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 
δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 
που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 
κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 
ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 
εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 
του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 
αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 
αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 
επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

 

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΜΟΤ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 
ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 
4 ν. 3310/2005xxvii: 

Απάντθςθ: 

Συντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 
παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ναι *+ Πχι  

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 
μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Όχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 
λιφκθκαν:  

*……+ 

 

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

ωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 
φορζασ δθλϊνει ότι:  
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α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα 
αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 
ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο 
τθν Ενότθτα a του Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του 
Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 
κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Ρλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 
επιλογισ; 

*+ Ναι *+ Πχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 
πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
εγγεγραμμζνοσ ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι 
εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτθν Ελλάδα 
ι ςτο κράτοσ μζλοσ εγκατάςταςισxxviii; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 
θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

 

 

Β: υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 
ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι 
τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 
πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Θα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 
προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 
από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 
βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 
ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 
προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 
διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

*+ Ναι *+ Πχι 
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θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+ 

  

 

Μζροσ V: Περιοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 
φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 
προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να 
ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ 
αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται 
ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 
διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Πλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 
κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 
εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 
των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 

Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 
αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 
οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 
ζγγραφα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 
λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 
διατίκενται θλεκτρονικάxxix, αναφζρετε για το 
κακζνα: 

[….+ 

 

 

 

 

*+ Ναι *+ Πχιxxx 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 
ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 
εγγράφων): *……+*……+*……+xxxi 
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Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 
IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 
ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαιςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 
κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 
αναφζρονταιxxxii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 
απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 
δωρεάνxxxiii. 

β) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχουν ιδθ ςτθν κατοχι τουσ τα ςχετικά ζγγραφα. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ Ι, ενότθτα Α+, προκειμζνου να αποκτιςει 
πρόςβαςθ ςε δικαιολογθτικά των πλθροφοριϊν τισ οποίεσ ζχω υποβάλλει ςτ... *να προςδιοριςτεί το 
αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Συποποιθμζνου Εντφπου Τπεφκυνθσ Διλϊςθσ για τουσ 
ςκοποφσ τ... *προςδιοριςμόσ τθσ διαδικαςίασ προμικειασ: (ςυνοπτικι περιγραφι, παραπομπι ςτθ 
δθμοςίευςθ ςτον εκνικό τφπο, ζντυπο και θλεκτρονικό, αρικμόσ αναφοράσ)+. 

 

Ημερομθνία, τόποσ και, όπου ηθτείται ι είναι απαραίτθτο, υπογραφι(-ζσ): *……+    

 

                                                           
i Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

ii Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και 
των μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για 
ςτατιςτικοφσ ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 
κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ 
εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν 
λιγότερουσ από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια 
ευρϊ και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iii Τα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

iv Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

v  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 
τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

vi Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 
θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

vii Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για 
τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

viii Σφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονιςμό ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

ix Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Σφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 
υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 
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και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Ρεριλαμβάνει επίςθσ τθ 
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

x Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 
Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)  όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΨΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ 
τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 

xi Ππωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Συμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xii Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 26θσ 
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15)  που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 
εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xiii Ππωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 
5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xiv Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε) και 
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 73 ) 

xv Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvi Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xix Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xx Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxi Σθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxii Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxiii Ππωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ 
κείμενεσ διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 
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xxiv . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό 
ΕΕΕΣ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxv Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxvi Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα 
το ΤΕΥΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxvii Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ 
ΨΡΑ (άρκρο 79 παρ. 2). Ρρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxviii Ππωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ 
μζλθ οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxix Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xxx Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxxi Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxxii Ρρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xxxiii Υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 
διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17PROC006043902 2017-04-07



 

Σελίδα 51 

                                                                                                                                                                                                 
 

          Ημερομθνία 02/12/2016   

  

          Αρ. Μελζτθσ: 6/2016 

 

 

 

 

 

 

 

Σίτλοσ Μελζτθσ: «Προμικεια οικοδομικϊν υλικϊν,  αδρανϊν υλικϊν, αςφαλτομίγματοσ, ζτοιμου ςκυροδζματοσ, 
μονωτικϊν υλικϊν και χρωμάτων» 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ :    90.000,00  € (άνευ Φ.Π.Α.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 

 

1) Σεχνικι Ζκκεςθ 

2) Ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ 

3) Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ 

4)  Γενικι & Ειδικι υγγραφι Τποχρεϊςεων 

5)  Διακιρυξθ  

6) ΣΕΤΔ 
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          Αρ. Μελζτθσ: 6/2016 

 

 

Σίτλοσ Μελζτθσ: «Προμικεια οικοδομικϊν υλικϊν, αδρανϊν υλικϊν, αςφαλτομίγματοσ, ζτοιμου ςκυροδζματοσ, 
μονωτικϊν υλικϊν & χρωμάτων» 

 

 

(1) ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ 

 

 Θ παροφςα μελζτθ αφορά ςτθν προμικεια οικοδομικϊν υλικϊν, αδρανϊν υλικϊν, αςφαλτομίγματοσ, ζτοιμου 
ςκυροδζματοσ, μονωτικϊν υλικϊν & χρωμάτων για τθ ςυντιρθςθ και αποκατάςταςθ του οδοςτρϊματοσ, 
πεηοδρομίων και λοιπϊν κοινοχριςτων χϊρων από τισ εργαςίεσ για τθν επιςκευι των βλαβϊν των αγωγϊν φδρευςθσ 
& αποχζτευςθσ κακϊσ και τθν τοποκζτθςθ νζων παροχϊν φδρευςθσ & αποχζτευςθσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ω. που εκτείνεται 
ςτισ περιοχζσ τθσ Ωαλκίδασ, Λθλαντίου, Νζασ Αρτάκθσ, Ανκθδϊνασ & Αυλίδασ . 

Τα παραπάνω υλικά κα αποκθκευτοφν ςτθν κεντρικι αποκικθ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ω. όπου εδρεφουν και τα αρμόδια 
ςυνεργεία, ϊςτε να χρθςιμοποιοφνται άμεςα και χωρίσ χρονοτριβζσ, για τισ εργαςίεσ αποκατάςταςθσ ι ανά 
περίπτωςθ κα παραδίδονται επί τόπου ςτο χϊρο τθσ αποκατάςταςθσ.  

Τα υπό προμικεια υλικά κα πρζπει να πλθροφν τουλάχιςτον τισ απαιτιςεισ των Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, όπωσ 
περιλαμβάνονται ςτο αντίςτοιχο τεφχοσ τθσ παροφςασ μελζτθσ και τισ ιςχφουςεσ εκνικζσ και Ευρωπαϊκζσ 
προδιαγραφζσ .  

  τθν προςφορά του αναδόχου κα περιλαμβάνεται το ςφνολο των δαπανϊν μεταφοράσ των υλικϊν ςτισ 
αποκικεσ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Χ. ι ςτο χϊρο που κα ηθτθκεί από τθν υπθρεςία. 

 Θ ςυνολικι δαπάνθ για τθν προμικεια οικοδομικϊν υλικϊν, αδρανϊν υλικϊν, αςφαλτομίγματοσ, ζτοιμου 
ςκυροδζματοσ, μονωτικϊν υλικϊν & χρωμάτων προχπολογίηεται ςτο ποςό των 111.600,00 € (με Ψ.Ρ.Α.), θ οποία 
προβλζπεται να καλυφκεί από ίδιουσ πόρουσ και εκτιμάται ότι κα βαρφνει τον προχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 
2017 κατά 60% και τον προχπολογιςμό ζτουσ 2018 κατά 40% και ςυγκεκριμζνα τουσ κωδικοφσ : 620701, 620706, 
620707,620708, 620714 & 54006223. 

 Θ ςφναψθ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί μετά από ανοιχτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό 
και με κριτιριο ανάκεςθσ  τθν πλζον ςυμφζρουςα προςφορά βάςει  χαμθλότερθσ τιμισ, , ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του ν.4412/2016. 

 

 

             Χαλκίδα 02/12/2016 

 

      

                                      Θεωρικθκε                                                                                

           Η ΤΝΣΑΞΑΑ                                                                              Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

                                                                                                        Σ.Τ./Δ.Ε.Τ.Α.Χ. 

 

 

    ΜΑΡΙΑ ΣΑΘΗΓΙΑΝΝΗ                                                     ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ 

ΔΙΠΛ.ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ                             ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 
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           Αρ. Μελζτθσ: 6/2016 

 

Σίτλοσ Μελζτθσ: «Προμικεια οικοδομικϊν υλικϊν, αδρανϊν υλικϊν, αςφαλτομίγματοσ, ζτοιμου ςκυροδζματοσ, 
μονωτικϊν υλικϊν & χρωμάτων». 

 

 

(2) ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Α/Α          Είδοσ υλικοφ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ποςό- 
τθτα 

Σιμι 
μονάδοσ 

υνολικι 
Δαπάνθ 

  OMAΔΑ 1 - ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ   ΤΛΙΚΑ         

1 Τςιμζντο μαφρο ςε ςακιά 25 κιλϊν ςακιά 1000,00 3,00 € 1.850,00 € 

2 Τςιμζντο λευκό ςε ςακιά 25 κιλϊν ςακιά 30,00 5,70 € 171,00 € 

3 Τςιμζντο ταχείασ πιξεωσ ςε δοχεία 5 κιλϊν δοχεία 20,00 15,00 € 1.500,00 € 

4 Αςβζςτθσ ςε ςακιά των 20 κιλϊν ςακιά 450,00 2,20 € 990,00 € 

5 Άμμοσ καλάςςθσ  τόνοσ 10,00 24,00 € 240,00 € 

6 Άμμοσ καλάςςθσ των 20 κιλϊν ςακιά  320,00 2,00 € 640,00 € 

7 Αμμοσ Αϋ ςε ςακιά των 20 κιλϊν ςακιά 1.200,00 1,20 € 1.200,00 € 

8 Ωαλίκι ςε ςακιά των 18 κιλϊν ςακιά 200,00 1,20 € 180,00 € 

9  Γαρμπίλι ςε ςακιά των 18 κιλϊν ςακιά 200,00 1,20 € 240,00 € 

10 Γαρμπίλι τόνοσ 50,00 14,00 € 700,00 € 

11 Ρλάκεσ πεηοδρομίου 40Ω40 γκρι τεμάχια 370,00 1,60 € 592,00 € 

12 Ρλάκεσ πεηοδρομίου  40Ω40 ζγχρωμεσ τεμάχια 300,00 1,60 € 480,00 € 

13 Ρλάκεσ πεηοδρομίου 50Ω50 λευκζσ τεμάχια 300,00 2,20 € 660,00 € 

14 Ρλάκεσ πεηοδρομίου  40Ω40 αράχνθ τεμάχια 300,00 1,60 € 480,00 € 

15 Ρλάκεσ πεηοδρομίου  40Ω40 βότςαλο τεμάχια 328,00 2,50 € 820,00 € 

16 Κυβόλικοσ διπλό  ταφ γκρι τ.μ. 90,00 9,00 € 810,00 € 

17 Κυβόλικοσ διπλό  ταφ κόκκινοσ τ.μ. 90,00 9,50 € 855,00 € 

18 Κυβόλικοσ PAVE 1 γκρι τ.μ. 90,00 9,00 € 810,00 € 

19 Κυβόλικοσ PAVE 1 κόκκινοσ τ.μ. 90,00 9,50 € 855,00 € 

20 Κυβόλικοσ εξάγωνοσ γκρι τ.μ. 90,00 9,00 € 810,00 € 

21 Κυβόλικοσ εξάγωνοσ κόκκινοσ τ.μ. 90,00 9,50 € 855,00 € 

22 Κράςπεδο 6Ω25Ω100 τεμάχια 100,00 6,50 €0 € 650,00 € 

23 Κράςπεδο 10Ω25Ω100 τεμάχια 100,00 5,50 € 550,00 € 

24 Μπετόβεργα από ανοξείδωτο χάλυβα Ψ10 Kg 100,00 0,70 € 70,00 € 

25 Μπετόβεργα από ανοξείδωτο χάλυβα Ψ12 Kg 100,00 0,70 € 70,00 € 

26 Δομικό Ρλζγμα Τ131 φφλλα 50,00 18,00 € 900,00 € 

27 Καμινάδεσ 30Ω30 τεμάχια 110,00 4,00 € 440,00 € 
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ΤΝΟΛΟ 
18.418,00 € 

 

 
 

  ΟΜΑΔΑ 2 – ΑΔΡΑΝΗ ΤΛΙΚΑ         

28 Ωαλίκι τόνοι 100,00 6,00 € 600,00 € 

29 Άμμοσ Αϋ τόνοι 1.000,00 6,50 € 6.500,00 € 

30 3Α τόνοι 2.000,00 5,50 € 11.000,00 € 

31 Σκφρα τόνοι 480,00 5,00 € 2.400,00 € 

32 Ϊθφίδα τόνοι 20,00 5,00 € 100,00 € 

 

ΤΝΟΛΟ 20.600,00 € 

   ΟΜΑΔΑ 3 - ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑ         

33 Ζτοιμο ψυχρό αςφαλτόμιγμα  ςε δοχεία των 25 κιλϊν δοχεία 2.000,00 5,00 € 10.000,00 € 

34 Αςφαλτόμιγμα Α265 ΡΤΡ Βϋκυκλοφορίασ τόνοσ 459,00 50,00 € 22.950,00 € 

35 
Πξινο αςφαλτικό γαλάκτωμα τθσ Ρ.Τ.Ρ. Α203 ςε βαρζλι 
210 Kg τμχ 10 210,00 € 2.100,00 € 

ΤΝΟΛΟ 35.050,00 € 

            

  ΟΜΑΔΑ 4 - ΕΣΟΙΜΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ         

36 Σκυρόδεμα C16/20  κ. μζτρα 100,00 75,00 € 7.500,00 € 

37  Σκυρόδεμα C12/15 κ. μζτρα 20,00 65,00 € 1.300,00 € 

38 Ωριςθ αντλίασ κ. μζτρα 10,00 7,70 € 77,00 € 

ΤΝΟΛΟ 8.877,00 € 

 ΟΜΑΔΑ 5-ΜΟΝΩΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ      

39 Τςιμεντόχρωμα ελαςτομερζσ λευκό (μονωτικό) Κιλά 360 4,00 € 1.440,00 € 

 

ΤΝΟΛΟ 1.440,00 € 

 ΟΜΑΔΑ 6-ΧΡΩΜΑΣΑ     

40 Ψυχρό γαλβάνι Λίβρα 2 20,00 €  40,00 € 

41 Αλουμινόχρωμα τθσ φωτιάσ Κιλά 20 6,00 € 120,00 € 

42 Λευκό πλαςτικό εςωτερικοφ χϊρου   Λίτρα 100 3,40 € 340,00 € 

43 Ακρυλικό λευκό εξωτερικοφ χϊρου Λίτρα 200 4,90 € 980,00 € 

44 Λαδομπογιά μαφρθ Λίτρα 50 6,00 € 300,00 € 

45 Λαδομπογιά (διάφορα χρϊματα) Λίτρα 200 5,80 € 1.160,00 € 

46 Διαλυτικό νίτρου Λίτρα 50 3,50 € 175,00 € 

47 Διαλυτικό white spirit Λίτρα 100 3,00 € 300,00 € 

48 Μίνιο (διάφορα χρϊματα) Λίτρα 200 4,50 € 900,00 € 
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49 Τςιμεντόχρωμα γκρι  Κιλά 200 3,50 € 700,00 € 

50 Ρλαςτικό εςωτερικοφ χϊρου μθχανισ χρϊμα Λίτρα 100 6,00 € 600,00 € 

 

ΤΝΟΛΟ 

 

5.615,00 € 

 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

Α/Α ΟΜΑΔΑ ΕΙΔΩΝ ΤΝΟΛΟ ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 

Φ.Π.Α. 24% ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 

1. OMAΔΑ 1   

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ   ΤΛΙΚΑ 
18.418,00 € 4.420,32 € 22.838,32 € 

2. ΟΜΑΔΑ 2  

ΑΔΡΑΝΗ ΤΛΙΚΑ 
20.600,00 € 4.944,00 € 25.544,00 € 

3. ΟΜΑΔΑ 3  

ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑ 
35.050,00 € 8.412,00 € 43.462,00 € 

4. ΟΜΑΔΑ 4   

ΕΣΟΙΜΟ ΚΤΡΟΔΕΜΑ 
8.877,00 € 2.130,48 € 11.007,48 € 

5. ΟΜΑΔΑ 5 

ΜΟΝΩΣΙΚΑ ΤΛΙΚΑ 
1.440,00 € 345,60 € 1.785,60 € 

6. ΟΜΑΔΑ 6 

ΧΡΩΜΑΣΑ 
5.615,00 € 1.347,60 € 6.962,60 € 

 Τ Ν Ο Λ Ο 90.000,00 € 21.600,00 € 111.600,00 € 

 

       Χαλκίδα 02/12/2016 

 

      

                                                             Θεωρικθκε                                                                                

           Η ΤΝΣΑΞΑΑ                                                                              Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

                                                                                                             Σ.Τ./Δ.Ε.Τ.Α.Χ. 

 

 

    ΜΑΡΙΑ ΣΑΘΗΓΙΑΝΝΗ                                                     ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ 

ΔΙΠΛ.ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ                             ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 
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           Αρ. Μελζτθσ: 6/2016 

 

 

Σίτλοσ Μελζτθσ:«Προμικεια οικοδομικϊν υλικϊν, αδρανϊν υλικϊν, αςφαλτομίγματοσ, ζτοιμου ςκυροδζματοσ, 
μονωτικϊν υλικϊν & χρωμάτων» 

 

 

 

(3) ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ 

ΑΡΘΡΟ 1
0 

Αντικείμενο τθσ μελζτθσ 

 Θ παροφςα αφορά ςτθν προμικεια οικοδομικϊν υλικϊν, αδρανϊν υλικϊν, αςφαλτομίγματοσ, ζτοιμου 
ςκυροδζματοσ, μονωτικϊν υλικϊν & χρωμάτων για τθ ςυντιρθςθ και αποκατάςταςθ του οδοςτρϊματοσ, 
πεηοδρομίων και λοιπϊν κοινοχριςτων χϊρων από τισ εργαςίεσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ω.. 

 

ΑΡΘΡΟ 2
0 

Ιςχφουςεσ διατάξεισ 

 Θ διενζργεια του  διαγωνιςμοφ και  θ προμικεια κα γίνουν ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, ιτοι αναλυτικά: 

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

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

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

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

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

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

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

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό 
Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ” 

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

 τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «Ρφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων 
λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων του Τπουργείου 
Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων » 
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 του ν. 4053/2012 (ΦΕΚ 44 Α/7-3-2012) « Ρφκμιςθ λειτουργίασ τθσ ταχυδρομικισ αγοράσ, κεμάτων 

θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και άλλεσ διατάξεισ». 

 τθσ με αρ. Ρ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ 
“Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..). 

ΑΡΘΡΟ 3
0 

Σεχνικζσ  Προδιαγραφζσ 

Οι κάτωκι τεχνικζσ προδιαγραφζσ αφοροφν ςτθν προμικεια οικοδομικϊν υλικϊν, αδρανϊν υλικϊν, 
αςφαλτομίγματοσ, ζτοιμου ςκυροδζματοσ, μονωτικϊν υλικϊν & χρωμάτων. 

Θ ςφνταξθ τθσ μελζτθσ βαςίςτθκε ςε ςτοιχεία από προθγοφμενεσ χρονιζσ, τα οποία δίνουν μία εικόνα για τισ ανάγκεσ 
τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ω.. 

Οι ποςότθτεσ των προσ προμικεια ειδϊν, οι οποίεσ εκτιμικθκαν κατά τζτοιον τρόπο ϊςτε να καλφπτουν τισ 
υπάρχουςεσ ανάγκεσ χωρίσ ςε καμία περίπτωςθ να υπερβαίνουν το προςικον μζτρο, κακϊσ και οι τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τουσ δίνονται παρακάτω: 

 

ΟΜΑΔΑ 1 (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) 

 

Τα προσ προμικεια οικοδομικά υλικά με τισ τεχνικζσ τουσ προδιαγραφζσ είναι: :  

 

 

 Είδοσ υλικοφ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ποςό- 

τθτα 

 

1 Τςιμζντο μαφρο ςε ςακιά 25 κιλϊν ςακιά 1.000,00 
Αρίςτθσ ποιότθτασ που να φζρει βεβαίωςθ 
ΕΝ 197-1 

2 Τςιμζντο λευκό ςε ςακιά 25 κιλϊν ςακιά 30,00 
Αρίςτθσ ποιότθτασ που να φζρει βεβαίωςθ 
ΕΝ 197-1 

3 Τςιμζντο ταχείασ πιξεωσ ςε δοχεία 5 κιλϊν δοχεία 20,00 

Ταχφπθκτο υδραυλικό τςιμζντο, ζτοιμο για 
χριςθ διότι περιζχει όλα τα πρόςκετα που 
το κακιςτοφν ιδανικό για τθν άμεςθ 
ςφράγιςθ οπϊν με ζντονθ διαρροι. 

4 Αςβζςτθσ ςε ςακιά των 20 κιλϊν ςακιά 450,00 

Αςβεςτοπολτόσ που προζρχεται από τθ 
ςβζςθ καλισ ποιότθτασ αςβζςτου και 
ζχουν τθρθκεί οι κανόνεσ τθσ ςβζςθσ, 
ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 459 

5 Άμμοσ καλάςςθσ τόνοσ 10,00 
Ψυςικι άμμοσ πλυμζνθ, απαλλαγμζνθ από 
ξζνα ςϊματα, χϊμα κλπ. 

6 Άμμοσ καλάςςθσ ςε ςακιά των 20Kg ςακιά 320,00 
Ψυςικι άμμοσ πλυμζνθ, απαλλαγμζνθ από 
ξζνα ςϊματα, χϊμα κλπ. 

7 Άμμοσ Αϋ ςε ςακιά των 20Kg ςακιά 1.200,00 
Αρίςτθσ ποιότθτασ άμμοσ από κραυςτό 
υλικό λατομείου κοςκινιςμζνθ 

8 Ωαλίκι ςε ςακιά των 18Kg ςακιά 200,00 
Αρίςτθσ ποιότθτασ  από υλικό λατομείου 
διαςτάςεων 0,50 ζωσ 2,5 εκ. 

9 Γαρμπίλι ςε ςακιά των 18Kg ςακιά 200,00 Αρίςτθσ ποιότθτασ  από υλικό λατομείου 

10 Γαρμπίλι τόνοσ 50,00 Αρίςτθσ ποιότθτασ  από υλικό λατομείου 
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11 Ρλάκεσ πεηοδρομίου 40Ω40 γκρι τεμάχια 370,00 Αρίςτθσ ποιότθτασ 

12 Ρλάκεσ πεηοδρομίου  40Ω40 ζγχρωμεσ τεμάχια 300,00 Αρίςτθσ ποιότθτασ 

13 Ρλάκεσ πεηοδρομίου 50Ω50 λευκζσ τεμάχια 300,00 Αρίςτθσ ποιότθτασ 

14 Ρλάκεσ πεηοδρομίου  40Ω40 αράχνθ τεμάχια 300,00 Αρίςτθσ ποιότθτασ 

15 Ρλάκεσ πεηοδρομίου  40Ω40 βότςαλο τεμάχια 328,00 Αρίςτθσ ποιότθτασ 

16 Κυβόλικοσ διπλό  ταυ γκρι τ.μ. 90,00 
Αρίςτθσ ποιότθτασ διαςτάςεων 19,80cm x 
16,30 cm πάχουσ 6 cm 

17 Κυβόλικοσ διπλό  ταυ κόκκινοσ 
τ.μ. 90,00 Αρίςτθσ ποιότθτασ διαςτάςεων 19,80cm x 

16,30 cm πάχουσ 6 cm 

18 Κυβόλικοσ PAVE 1 γκρι 
τ.μ. 90,00 Αρίςτθσ ποιότθτασ διαςτάςεων 20,90cm x 

10,40 cm πάχουσ 6 cm  

19 Κυβόλικοσ PAVE 1 κόκκινοσ 
τ.μ. 90,00 Αρίςτθσ ποιότθτασ διαςτάςεων 20,90cm x 

10,40 cm πάχουσ 6 cm 

20 Κυβόλικοσ εξάγωνοσ γκρι 
τ.μ. 90,00 Αρίςτθσ ποιότθτασ διαςτάςεων 19,70cm x 

11,37 cm πάχουσ 6 cm 

21 Κυβόλικοσ εξάγωνοσ κόκκινοσ 
τ.μ. 90,00 Αρίςτθσ ποιότθτασ διαςτάςεων 19,70cm x 

11,37 cm πάχουσ 6 cm 

22 Κράςπεδο 6 cm Ω25 cm Ω100 cm τεμάχια 100,00 Αρίςτθσ ποιότθτασ 

23 Κράςπεδο 10 cm Ω25 cm Ω100 cm τεμάχια 100,00 Αρίςτθσ ποιότθτασ 

24 Μπετόβεργα από ανοξείδωτο χάλυβα Ψ10 
Kg 

100,00 
Ανοξείδωτοσ χάλυβασ ποιότθτασ AISI 304, 
316L διαμζτρου 10mm, μικουσ 1,5 m 

25 Μπετόβεργα από ανοξείδωτο χάλυβα Ψ12 
Kg 

100,00 
Ανοξείδωτοσ χάλυβασ ποιότθτασ AISI 304, 
316L διαμζτρου 12mm, μικουσ 1,5 m 

26 Δομικό Ρλζγμα Τ131 Ψφλλα 50,00 

Ψφλλα μικουσ 5,00m και πλάτουσ  2,15m  
με 33 εγκάρςια ςφρματα και 15 διαμικθ 
ςφρματα και βάρουσ περίπου 21,5 Kg 
ζκαςτο. 

27 Καμινάδεσ 30Ω30 Τεμ. 110,00 Τςιμεντζνιεσ καμινάδεσ διαςτάςεων 30Ω30 

 

 

ΟΜΑΔΑ 2 (ΑΔΑΝΗ ΥΛΙΚΑ) 

Τα προσ προμικεια αδρανι υλικά με τισ τεχνικζσ τουσ προδιαγραφζσ είναι : 

 

 Είδοσ υλικοφ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ποςό- 

τθτα 

 

28 Ωαλίκι τόνοι 100,00 
Αρίςτθσ ποιότθτασ  από υλικό λατομείου 
διαςτάςεων 0,50 ζωσ 2,5 εκ. 

29 Άμμοσ Αϋ τόνοι 1.000,00 
Αρίςτθσ ποιότθτασ  άμμοσ από κραυςτό υλικό 
λατομείου, κοςκινιςμζνθ 

30 3Α τόνοι 2.000,00 
Μείγμα άμμου τριβείου με υλικό λατομείου 
διαςτάςεων 0,50 ζωσ 2,5 εκ. 

31 Σκφρα τόνοι 480,00 
Αρίςτθσ ποιότθτασ  από υλικό λατομείου 
διαςτάςεων 3 ζωσ 15 εκ. 
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32 Ϊθφίδα τόνοι 20,00 
Αρίςτθσ ποιότθτασ  από υλικό λατομείου 
διαςτάςεων από 5mm ζωσ 12mm. 

 

Επιςθμαίνεται ότι αποκλειςτικά και μόνο για τθν ομάδα 2 (αδρανι υλικά) θ μεταφορά τουσ  κα γίνεται από 
ιδιόκτθτα ι μιςκωμζνα φορτθγά τθσ Επιχείρθςθσ. 

 

ΟΜΑΔΑ 3 – (ΑΣΦΑΛΤΟΜΙΓΜΑ) 

 

 

1-ΕΣΟΙΜΟ ΨΤΧΡΟ ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑ 

Σφποσ: Ϊυχρό αςφαλτόμιγμα από ειδικισ ςφνκεςθσ ςυνδετικό υλικό. 

Ιδιότθτεσ: Να εφαρμόηεται εν ψυχρϊ, να είναι ζτοιμο προσ χριςθ και χωρίσ να απαιτείται καμία προετοιμαςία τθσ 
κατεςτραμμζνθσ επιφάνειασ. Να μθν χρειάηεται ανάδευςθ ι ανάμειξθ με άλλθ ςυγκολλθτικι ουςία. Να μθν απαιτεί 
χριςθ ςυγκολλθτικισ ουςίασ πριν τθν εφαρμογι του. Να μθν υπάρχει απϊλεια υλικοφ (δίχωσ φφρα), να είναι 
ακίνδυνο ςτθ χριςθ, να ζχει ταχφτατθ εφαρμογι (ςε τρία λεπτά) χωρίσ ειδικό εξοπλιςμό και θ απόδοςθ του ςτθν 
κυκλοφορία να είναι άμεςθ. Να μθν επθρεάηεται από ακραίεσ κερμοκραςίεσ, χιόνι, παγετό, βροχι, καφςωνα. 

Επίςθσ να παραμζνει ελαςτικό για μακρό χρονικό διάςτθμα μετά τθ χριςθ του χωρίσ να δθμιουργεί κανζνα 
πρόβλθμα ςτθν κυκλοφορία. Να μθν παρουςιάηει ρωγμζσ λόγω κερμοκραςιακϊν ςυςτολϊν – διαςτολϊν και να μθν 
αποκολλάται από τα ελαςτικά των αυτοκινιτων ι από πεηοφσ. 

Χριςεισ: 

- Ωρθςιμοποιείται για τθ μόνιμθ επιςκευι φκορϊν, λάκκων κ.λ.π. 

- Κατάλλθλο για οδοςτρϊματα από αςφαλτικό υλικό ι ςκυρόδεμα. 

Εφαρμογι: 

Απομάκρυνςθ όλων των χαλαρϊν ι ςυνκετικϊν υλικϊν, ςτάςιμων νερϊν, πετρελαίων, λαδιϊν από τθ λακκοφβα. 

Ωριςθ όςου υλικοφ χρειάηεται για να γεμίςει θ λακκοφβα, δίνοντασ μια ελαφρά υπερφψωςθ. Συμπίεςθ τθσ 
επιςκευαςμζνθσ επιφάνειασ με το πίςω μζροσ του φτυαριοφ ι ελαφρό κφλινδρο και παράδοςθ αμζςωσ ςτθν 
κυκλοφορία. 

Κατανάλωςθ: Ρερίπου 25kg για επιφάνεια 1 m2, βάκουσ 200mm. 

υςκευαςία:  Σε δοχεία των 25kg. 

Ποςότθτα: 2000 δοχεία των 25kg. 

 

 

 

2-ΑΦΑΛΣΟΜΙΓΜΑ Α265 

Αςφαλτόμιγμα Α 265 που παραςκευάηεται εν κερμϊ, ςε μόνιμθ εγκατάςταςθ με αδρανι υλικά προερχόμενα από 
παντελϊσ υγιείσ κακαροφσ λίκουσ λατομείου, που κα καταςκευαςκεί  ςφμφωνα με τθν  ΡΤΡ Α -265. 

Ποςότθτα:  459 tn. 

 

3-ΟΞΙΝΟ ΑΦΑΛΣΙΚΟ ΓΑΛΑΚΣΩΜΑ ΣΗ ΠΣΠ Α -203 

        Θ ΡΤΡ Α203 προβλζπει τθ χριςθ όξινου γαλακτϊματοσ τφπου ΚΕ-5, το οποίο κρίνεται ωσ το καταλλθλότερο για 
όλεσ τισ επεξεργαςίεσ προεπαλείψεων με αναλογίεσ: 
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Αςφαλτο 28-32 %  

Διαλφτθσ (Ψ.Ρ.) 8-10 % 

Νερό MAX 60 % 

 

            Ελεγχοσ καταλλθλότθτοσ του γαλακτϊματοσ για προεπαλείψεισ 

 

 Ο ζλεγχοσ καταλλθλότθτοσ του γαλακτϊματοσ γίνεται όπωσ προβλζπεται από τθν Ρ.Τ.Ρ. Α203 για τυπου ΚΕ-5 με 
διαφοροποιθμζνα τα κατωτζρω χαρακτθριςτικά . 

 

 

 

Α/Α Ωαρακτθριςτικά Ελαχ. Μεγ. 

1 Ιξϊδεσ FUROL  ςτουσ 25 C , SEC - 10 

2 Υπόλειμα Εξατμίςεωσ ι Αποςτάξεωσ 25 - 

3 Ρεριεκτικότθσ ςε νερό - 60 

4 
Ελεγχοσ ικανότθτοσ εμποτιςμοφ του οξίνου γαλακτϊματοσ ςφμφωνα 
με το DIN 52046 χρόνοσ διειςδφςεωσ , λεπτά. 

- 20 

 

υςκευαςία:  Σε βαρζλια των 210 kg 

Ποςότθτα: 2100 kg   (10 βαρζλια) 

 

ΟΜΑΔΑ 4 (ΕΤΟΙΜΟ ΣΚΥΟΔΕΜΑ) 

Τα προσ προμικεια οικοδομικά υλικά με τισ τεχνικζσ τουσ προδιαγραφζσ είναι  

 

 Είδοσ υλικοφ 
Μον. 
Μζτρ. 

Ποςό- 

τθτα 

 

1 Ζτοιμο ςκυρόδεμα C16/20 
Κυβ. 
μζτρα 100,00 

Σκυρόδεμα C16/20 άοπλο χρθςιμοποιοφμενο για τθν 
αποκατάςταςθ οδοςτρωμάτων κλπ. 

2 Ζτοιμο ςκυρόδεμα C12/15 
Κυβ. 
μζτρα 20,00 

Σκυρόδεμα C12/15 άοπλο χρθςιμοποιοφμενο για τθ 
διαμόρφωςθ υπόβαςθσ αποκατάςταςθσ πεηοδρομίων 
ι κυβόλικων μετά από βλάβεσ φδρευςθσ ι 
αποχζτευςθσ  

 

ΟΜΑΔΑ 5 (ΜΟΝΩΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ) 

 

1. Σςιμεντόχρωμα ελαςτομερζσ λευκοφ χρϊματοσ 
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Ελαςτομερζσ χρϊμα κατάλλθλο για τθν προςταςία και μόνωςθ ταρατςϊν με εξαιρετικι αντοχι ςτα ςτάςιμα νερά 
αλλά και ςτον εμποτιςμό των εξωτερικϊν ρφπων, λόγω τθσ υψθλισ υδροαπωκθτικότθτασ, διατθρϊντασ ζτςι τθν 
τελικι επιφάνεια ςυνζχεια κακαρι, χωρίσ να επιτρζπει τθν ανάπτυξθ μικροβίων και μοφχλασ. 

Εμφάνιςθ / Χρϊμα  

Λευκό 

υςκευαςία: Δοχεία των   10 kg 

Ποςότθτα: 360 Kg (36 δοχεία των 10 kg) 

ΟΜΑΔΑ 6 (ΧΩΜΑΤΑ) 

 

   Θ ποιότθτα των πλαςτικϊν χρωμάτων πρζπει να καλφπτει τισ προδιαγραφζσ του ΕΛΟΤ 788 και ςυγκεκριμζνα 
απαιτείται να είναι αναπνζον χρϊμα βάςεωσ ςυμπολυμερϊν PVA-VEOVA. Συνδυάηει τθν υψθλι καλυπτικότθτα με 
τθν ικανότθτα να κακαρίηεται και τθν αντοχι ςτο πλφςιμο. Το ομοιόμορφο ματ αποτζλεςμα ςυνδυάηεται με μεγάλθ 
ελαςτικότθτα και ιςχυρι πρόςφυςθ. 

Το ακρυλικό χρϊμα εξωτερικισ χριςθσ πρζπει να είναι ςχεδιαςμζνο ϊςτε να αντζχει ςε καταπονιςεισ από ιλιο, 
βροχι, παγετό, να αδιαβροχοποιεί τθσ επιφάνεια, ενϊ παραμζνει υδρατμοπερατό ενϊ παράλλθλα να λειτουργεί ςαν 
φράγμα ενανκράκωςθσ του οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ. Επιπλζον, πρζπει να ζχει καλζσ αντοχζσ ςε ατμοςφαιρικοφσ 
ρφπουσ και να εμποδίηει τθν ανάπτυξθ μοφχλασ, να αντζχει ςτα αλκάλια και κατϋ επζκταςθ ςε αλκαλικζσ επιφάνειεσ 
και ςτα απορρυπαντικά. 

Θ λαδομπογιά πρζπει να δουλεφεται εφκολα και να απλϊνει ομοιόμορφα ςτθν επιφάνεια, δίνοντασ εξαιρετικό 
φινίριςμα. Να ζχει μεγάλθ καλυπτικότθτα, ιςχυρι πρόςφυςθ, να προςφζρει μία ελαςτικι αλλά ανκεκτικι επιφάνεια 
και να είναι κατάλλθλο για τθν επαναβαφι παλαιϊν βερνικοχρωμάτων διαλφτου (ριπολίνεσ ι λαδομπογιζσ). Να 
ςτεγνϊνει γριγορα και να είναι πρακτικά άοςμο ςτθν εφαρμογι. Να μθν περιζχει επικίνδυνεσ ουςίεσ (όπωσ βαρζα 
μζταλλα, ελεφκερθ φορμαλδεχδθ, αρωματικοφσ υδρογονάνκρακεσ, κ.λ.π.). 

Το ακρυλικό τςιμεντόχρωμα διαλφτθ  πρζπει να είναι ςχεδιαςμζνο για τθ βαφι επιφανειϊν από μπετό, όπωσ 
τςιμεντοκολόνεσ, εμφανι μπετά, τςιμεντοκονίεσ, τςιμεντζνια δάπεδα μεςαίασ καταπόνθςθσ,  τοίχουσ, κεραμίδια κ.α.  
και να παρουςιάηει μεγάλθ αντοχι ςτισ δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ και τθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ. Επίςθσ να ζχει 
ιςχυρι πρόςφυςθ, μεγάλθ καλυπτικότθτα και εξαιρετικι ςκλθρότθτα. 

 

             Χαλκίδα 02/12/2016      

                                          Θεωρικθκε                                                                                

           Η ΤΝΣΑΞΑΑ                                                                              Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

                                                                                                            Σ.Τ./Δ.Ε.Τ.Α.Χ. 

 

 

    ΜΑΡΙΑ ΣΑΘΗΓΙΑΝΝΗ                                                     ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ 

ΔΙΠΛ.ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ                           ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 
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           Αρ. Μελζτθσ: 6/2016 

 

 

Σίτλοσ Μελζτθσ:«Προμικεια οικοδομικϊν υλικϊν, αδρανϊν υλικϊν, αςφαλτομίγματοσ, ζτοιμου ςκυροδζματοσ, 
μονωτικϊν υλικϊν & χρωμάτων» 

 

 

(4) ΓΕΝΙΚΗ & ΕΙΔΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ  ΤΠΟΧΡΕΩΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

α) Θ παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων αφορά ςτθν προμικεια οικοδομικϊν υλικϊν, αδρανϊν υλικϊν, 
αςφαλτομίγματοσ, ζτοιμου ςκυροδζματοσ, μονωτικϊν υλικϊν & χρωμάτων για τθ ςυντιρθςθ και επιςκευι των 
εγκαταςτάςεων  τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ω.   

β) Θ προχπολογιςκείςα δαπάνθ ανζρχεται ςτο ποςό των ενενιντα  χιλιάδων ευρϊ (90.000,00 €), πλζον  Ψ.Ρ.Α. 24%, 
είκοςι μία χιλιάδων εξακοςίων ευρϊ (21.600,00 €) , ςφνολο ποςοφ εκατόν ζντεκα χιλιάδων εξακοςίων ευρϊ 
(111.600,00€). 

ΑΡΘΡΟ 2 

Θ προμικεια διζπεται από τισ διατάξεισ: 

 Σισ  διατάξεισ του Ν. 1069/80 (Περί κινιτρων δια τθν ίδρυςιν Επιχειριςεων Τδρεφςεωσ  και Αποχετεφςεωσ). 

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

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

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

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

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

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

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

 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό 
Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εκνικό Τυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Κυβερνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ” 

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ των 
άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 
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 τθσ με αρ. Ρ1 2380/2012 Κοινισ Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «Ρφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων 

λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων του Τπουργείου 
Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων » 

 του ν. 4053/2012 (ΦΕΚ 44 Α/7-3-2012) « Ρφκμιςθ λειτουργίασ τθσ ταχυδρομικισ αγοράσ, κεμάτων 
θλεκτρονικϊν επικοινωνιϊν και άλλεσ διατάξεισ». 

 τθσ με αρ. Ρ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ και Ανταγωνιςτικότθτασ 
“Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..). 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

 Τα οριηόμενα ωσ ςυμβατικά ςτοιχεία , με βάςθ τα οποία κα γίνει θ κατακφρωςθ και θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, 
είναι τα παρακάτω και ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των περιεχομζνων ς’ αυτά όρων , θ ςειρά ιςχφοσ αυτϊν 
κακορίηεται ωσ κατωτζρω : 

 Θ Διακιρυξθ με τα παραρτιματά τθσ (Ι, ΙΙ).  

 Θ Γενικι & Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων.  

 Θ Τεχνικι Ρεριγραφι. 

 Οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ. 

 Θ Σφμβαςθ , όπωσ αυτι κα υπογραφεί με τθν ζγκριςθ του αποτελζςματοσ .  

 Ο Ρροχπολογιςμόσ Μελζτθσ .  

 

ΑΡΘΡΟ 4
ο
 – ΣΡΟΠΟ ΕΚΣΕΛΕΗ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ 

 Θ εκτζλεςθ τθσ προμικειασ κα πραγματοποιθκεί µε ανοιχτό θλεκτρονικό διαγωνιςμό µε τουσ όρουσ που κα 
κακορίςει το ∆ιοικθτικό Συµβοφλιο τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ω., κατά τισ διατάξεισ του ν. 4412/2016. 

 Θ προςφερόμενθ τιμι για κάκε είδοσ κα είναι ςε ευρϊ. 

Επί ποινι αποκλειςμοφ οι Προςφορζσ για το Διαγωνιςμό κα πρζπει υποχρεωτικά να ςυνοδεφονται από ζγγραφθ 
πρωτότυπθ υπεφκυνθ διλωςθ των προμθκευτϊν περί ςυμφωνίασ των υπό προμικεια υλικϊν με τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ. 

 Γίνονται δεκτζσ Προςφορζσ για το ςφνολο ι μζροσ των ηθτοφμενων  υλικϊν (οικοδομικϊν, αδρανϊν, 
αςφαλτομίγματοσ, μονωτικϊν και χρωμάτων), αλλά ςε κάκε περίπτωςθ για το ςφνολο τθσ προκυρθχκείςασ 
ποςότθτασ για κάκε υλικό. 

 

ΑΡΘΡΟ 5
ο
 – ΤΜΒΑΗ 

 Θ Σφμβαςθ, που περιλαμβάνει, λεπτομερϊσ όλουσ τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ για τθν υλοποίθςθ τθσ 
προμικειασ, κακϊσ και τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των ςυμβαλλομζνων μερϊν, καταρτίηεται με βάςθ  τθ 
διακιρυξθ και τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ, τθν πράξθ κατακφρωςθσ και το ςφνολο τθσ προςφοράσ, κατά φκίνουςα 
ςειρά ιεραρχίασ και κατιςχφει αυτϊν πλθν καταδιλων ςφαλμάτων ι παραδρομϊν. 

Για τισ ανάγκεσ κατάρτιςθσ των ειδικϊν όρων και λεπτομερειϊν τθσ Σφμβαςθσ, ο Ανάδοχοσ κα ςυνεργαςτεί με τθν 
Ανακζτουςα Αρχι. 

Σε περίπτωςθ που πικανολογείται ότι, κατά το χρονικό διάςτθμα κατάρτιςθσ του τελικοφ κειμζνου τθσ Σφμβαςθσ, κα 
λιξει θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ ι τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν ζγκαιρθ παράταςθ τθσ 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του κατά τον εκτιμοφμενο για τθν ολοκλιρωςθ του κειμζνου τθσ Σφμβαςθσ απαιτοφμενο 
χρόνο και τθν παράταςθ, για τον ίδιο χρόνο, τθσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ ςυμμετοχισ ι τθν αντικατάςταςι τθσ με τθν 
εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ. 

Μετά τθν κατά νόµο, ζγκριςθ του αποτελζςµατοσ αυτισ, υποχρεοφται να προςζλκει ςε οριςµζνο τόπο και χρόνο, 
εντόσ δζκα (10) θµερϊν να υπογράψει τθ ςφµβαςθ προςκομίηοντασ τα παρακάτω ςτοιχεία: 
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(α) Στθν περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ είναι εταιρεία ι ςυνεταιριςμόσ ι ζνωςθ προςϊπων ι κοινοπραξία, τα ζγγραφα 
νομιμοποίθςθσ του προςϊπου που κα υπογράψει τθ Σφμβαςθ. 

(β) Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ Σφμβαςθσ που κα ανζρχεται  ςτο 5% τθσ ςυνολικισ αξίασ των 
προςφερόμενων ειδϊν (ςυμβατικισ αξίασ), χωρίσ Ψ.Ρ.Α. 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 302 παρ. 1 
β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΨΡΑ, και 
κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τον αρικμό και 
τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, και τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 302 του ν. 4412/2016. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε 
απαίτθςθ του ανακζτοντοσ φορζα ζναντι του αναδόχου. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ 
παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

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

Θ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ ξεκινάει από τθν θμζρα υπογραφισ τθσ και ιςχφει για ζνα ζτοσ  ι μζχρι εξάντλθςθσ 
του ςυμβατικοφ ποςοφ. 

 

ΑΡΘΡΟ 6
ο
 – ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό εκδίδεται υπζρ του ςυμμετζχοντοσ που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2%  επί 
τθσ προχπολογιςκείςασ από τθν υπθρεςία δαπάνθσ (χωρίσ ΨΡΑ) ιτοι ποςοφ χιλίων οκτακοςίων ευρϊ   (1.800,00 €).  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ 
προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ Διακιρυξθσ, ιτοι τουλάχιςτο 11 μινεσ μετά τθν θμερομθνία διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Ο ανακζτων φορζασ μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά 
από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ 
ςυμμετοχισ. 

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  

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

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, 
παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ Διακιρυξθσ, δεν 
προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν Διακιρυξθ δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

ΑΡΘΡΟ 7
ο
 – ΕΚΠΣΩΗ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

 Ο μειοδότθσ που δεν προςζρχεται μζςα ςτθν προκεςμία που του ορίςκθκε να υπογράψει τθ ςχετικι ςφμβαςθ, 
κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν κατακφρωςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτι, με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

 Με τθν ίδια διαδικαςία, ο μειοδότθσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, εφόςον δεν παρζδωςε 
τισ εργαςίεσ ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτθ διακιρυξθ και ςφμβαςθ. 

 Στον ζκπτωτο Ράροχο  μετά από απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου μπορεί να επιβάλλονται οι εξισ κυρϊςεισ: 

 α) Κατάπτωςθ ολικι ι μερικι τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, κατά περίπτωςθ. 
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ΑΡΘΡΟ 8

ο
 – ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

Κατά τθν ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των ειδϊν εξετάηεται κατ’ αρχιν και διαπιςτϊνεται θ ςυμφωνία τθσ 
ποιότθτασ των υλικϊν με τισ προδιαγραφζσ τθσ μελζτθσ και τυχόν γενόμενεσ φκορζσ, ηθμιζσ κλπ, λόγω κάποιασ 
βλάβθσ που υπζςτθςαν κατά τθ μεταφορά αυτϊν. Αν ζςτω και μία φορά προκφψει ότι δεν πλθροφνται οι όροι των 
προδιαγραφϊν ο προμθκευτισ αναλαμβάνει όλα τα ζξοδα για τθν αντικατάςταςθ των ακατάλλθλων υλικϊν. Σε 
διαφορετικι περίπτωςθ κυριςςεται ζκπτωτοσ με τισ ανάλογεσ ςυνζπειεσ κατά τα οριηόμενα ςτο Άρκρο 7.  

 

ΑΡΘΡΟ 9
ο
 - ΦΟΡΟΙ,  ΚΡΑΣΗΕΙ, ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ 

 

 Ο ανάδοχοσ υπόκειται ςε όλουσ τουσ, βάςει των κειµζνων διατάξεων, φόρουσ, ζξοδα δθμοςίευςθσ, τζλθ και 
κρατιςεισ, που κα ιςχφουν κατά τθ διάρκεια ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ.  

 Ο ΨΡΑ βαρφνει τθ Δ.Ε.Υ.Α.Ω. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10
ο
 – ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ 

Θ προςφερόμενθ τιμι ανά είδοσ είναι ςτακερι και αμετάβλθτθ και ιςχφει για όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
υπόκειται για κανζνα λόγο ςε ανακεϊρθςθ. 

 Θ πλθρωμι κα γίνεται με χρθματικό ζνταλμα πλθρωμισ που κα εκδίδεται μετά τθν παραλαβι των υλικϊν και 
εφόςον θ επιτροπι παραλαβισ δε διαπιςτϊςει κανζνα πρόβλθμα. 

Επειδι θ παράδοςθ των υλικϊν  κα είναι τμθματικι, ςφμφωνα με τισ προκφπτουςεσ ανάγκεσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ω., κα 
εκδίδεται τιμολόγιο του προμθκευτι αμζςωσ μετά τθν παράδοςθ των ειδϊν.  

Θ Δ.Ε.Υ.Α.Ω.  υποχρεοφται να εξοφλεί τον προμθκευτι  μετά τθν ολοκλιρωςθ των απαραίτθτων διοικθτικϊν 
διαδικαςιϊν για τθν ζκδοςθ των αντίςτοιχων Ωρθματικϊν Ενταλμάτων Ρλθρωμισ και κεϊρθςθσ του πρϊτου Ω.Ε.Ρ. 
από τθ 2

θ 
Υπθρεςία Επιτρόπου Ν.Ευβοίασ. 

Θ εξόφλθςθ γίνεται αφοφ υποβλθκοφν: 

 Σα νόμιμα δικαιολογθτικά πλθρωμισ και τα λοιπά ςτοιχεία που προβλζπονται από τθν ιςχφουςα 
νομοκεςία για τθν εξόφλθςθ τίτλων πλθρωμισ ι τθν είςπραξθ απαιτιςεων από το Δθμόςιο και τα 
Ν.Ρ.Ι.Δ. (αποδεικτικά φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ κ.λ.π.). Πλα τα δικαιολογθτικά 
πλθρωμισ ελζγχονται από τθν αρμόδια υπθρεςία τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ω. 

 Σιμολόγιο Πϊλθςθσ.  

 Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 
208 του ν. 4412/2016 

. 

Θ προκεςμία πλθρωμισ αναςτζλλεται α) κατά το χρονικό διάςτθμα που μεςολαβεί από τθν αποςτολι του ςχετικοφ 
χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ ςτον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου  και μζχρι τθ κεϊρθςθ αυτοφ 
και β) κατά το χρονικό διάςτθμα κακυςτζρθςθσ υποβολισ των αναγκαίων δικαιολογθτικϊν λόγω υπαιτιότθτασ του 
Αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 11
ο
 – ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

 Ο Ανάδοχοσ ρθτά κεωρείται ότι ζχει εξετάςει τισ κακοριςμζνεσ απαιτιςεισ και τουσ παρόντεσ όρουσ. 
Απαγορεφεται οποιαδιποτε αξίωςθ από τον Ανάδοχο για πρόςκετθ πλθρωμι ι χρονικι παράταςθ που κα οφείλεται 
ςε παρερμθνεία οποιουδιποτε κζματοσ αναφερόμενου ςτον τρόπο παράδοςθσ, τισ κακοριςμζνεσ απαιτιςεισ ι τουσ 
όρουσ τθσ διακιρυξθσ. 

Οι ςυμμετζχοντεσ δφνανται να υποβάλλουν προςφορά είτε για το ςφνολο είτε για μζροσ των προσ προμικεια 
ειδϊν. Ο κάκε διαγωνιηόμενοσ μπορεί να προςφζρει διαφορετικι τιμι για κάκε είδοσ. 
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ΑΡΘΡΟ 12

ο
 – ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 Θ Σφμβαςθ τροποποιείται όταν ςυμφωνιςουν, εγγράφωσ, προσ τοφτο, τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και κατόπιν 
των απαραίτθτων εγκρίςεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 13
ο
 – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

 

 Θ παραλαβι τθσ προμικειασ κα γίνεται από τθν αρμόδια επιτροπι παραλαβισ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ω., θ οποία κα 
προβαίνει ςτθ ςφνταξθ πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ εάν δεν διαπιςτωκοφν ελλείψεισ. Αν κατά τθν παραλαβι 
διαπιςτωκεί απόκλιςθ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, θ επιτροπι παραλαβισ κα προβεί ςτθν προςωρινι παραλαβι 
ςυντάςςοντασ πρωτόκολλο προςωρινισ παράδοςθσ και παραλαβισ, ςτο οποίο κα διατυπϊνεται το εμπρόκεςμο ι 
μθ τθσ παράδοςθσ κακϊσ και οι τυχόν διαπιςτωκείςεσ ελλείψεισ, παραλείψεισ ι αδυναμίεσ του παραδοτζου. Στθν 
περίπτωςθ αυτι δφναται  να προτείνει απόρριψθ των υλικϊν που αποκλίνουν και να ηθτιςει από τον Ανάδοχο τθν 
αντικατάςταςι τουσ με άλλα που να πλθροφν επακριβϊσ τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και τθσ προςφοράσ. Εάν δεν 
είναι δυνατι θ παραπάνω αντικατάςταςθ οι εγγυιςεισ του αναδόχου κα εκπζςουν υπζρ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ω. και ο 
Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ κατά τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ  

 

ΑΡΘΡΟ 14
ο
 – ΣΡΟΠΟ ΠΑΡΑΔΟΗ 

 Ο χρόνοσ παραδόςεωσ τθσ κάκε τμθματικισ παραγγελίασ ορίηεται ςε δζκα (10) θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ 
παραγγελίασ. 

 Θ παραγγελία των υλικϊν κα γίνεται τμθματικά ςφμφωνα με τισ προκφπτουςεσ ανάγκεσ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ω., θ 
παράδοςθ των οποίων κα γίνεται ςτθν κεντρικι αποκικθ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ω. που βρίςκεται επί τθσ οδοφ Κιμϊλου – 
Ωαλκίδα. 

ε εξαιρετικζσ περιπτϊςεισ δφναται να ηθτθκεί από τθν υπθρεςία θ μεταφορά των υλικϊν ςτον τόπο εκτζλεςθσ 
του ζργου ι τθσ αποκατάςταςθσ. 

Κατά τα λοιπά, θ παράδοςθ κα γίνεται με μζριμνα, αποκλειςτικι ευκφνθ και δαπάνεσ του Αναδόχου. 

Επιςθμαίνεται ότι αποκλειςτικά και μόνο για τθν ομάδα 2 (αδρανι υλικά) του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ 
τθσμελζτθσ, θ μεταφορά τουσ κα βαρφνει τθν Επιχείρθςθ. 

Εάν ο προμθκευτισ κακυςτεριςει τθν παράδοςθ τθσ προμικειασ, πζραν τθσ προαναφερκείςασ προκεςμίασ δφναται 
να κθρυχκεί ζκπτωτοσ, ολόκλθρο το ποςό δε τθσ εγγυιςεωσ καταπίπτει υπζρ τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ω., ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

ΑΡΘΡΟ 16
ο
 – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ – ΠΟΙΝΙΚΕ ΡΗΣΡΕ 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, μπορεί με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου τθσ Δ.Ε.Υ.Α.Ω.,  να παρατείνεται 
ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 206 του ν.4412/2016. 

Θ διαδικαςία παράδοςθσ και παραλαβισ τθσ προμικειασ, κα γίνεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παροφςα 
διακιρυξθ και τθ ςφμβαςθ που κα υπογραφεί.  

Η Δ.Ε.Τ.Α.Χ. δεν υποχρεοφται να απορροφιςει το ςφνολο των ποςοτιτων που αναγράφονται ςτον 
προχπολογιςμό. Εφόςον όμωσ κρικεί ςκόπιμθ θ προμικεια του ςυνόλου των ποςοτιτων, ο μειοδότθσ 
υποχρεοφται να ανταποκρικεί ςτθν απαίτθςθ τθσ Δ.Ε.Τ.Α.Χ.   

Χαλκίδα 02/12/2017 

                                                           Θεωρικθκε                                                                                

           Η ΤΝΣΑΞΑΑ                                                                              Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

                                                                                                            Σ.Τ./Δ.Ε.Τ.Α.Χ. 

 

    ΜΑΡΙΑ ΣΑΘΗΓΙΑΝΝΗ                                                       ΝΙΚΟΛΑΟ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟ 

ΔΙΠΛ.ΣΟΠΟΓΡΑΦΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ                               ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 
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ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ                                 Ωαλκίδα 05/04/2017  

ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΕΡΙΩΕΙΘΣΘ                                                      Αρικ. Ρρωτ.: 2017 

ΥΔΕΥΣΘΣ –ΑΡΟΩΕΤΕΥΣΘΣ ΩΑΛΚΙΔΑΣ                            

«Θ ΑΕΘΟΥΣΑ»        ΑΔΑ: 69Λ6ΟΕΚΜ-ΦΚ6 

        ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ 

 

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ 

 

Ο Ρρόεδροσ Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Ω. 

Διακθρφςςει: 

 

Ανοικτό θλεκτρονικό Διαγωνιςμό, με ςφραγιςμζνεσ προςφορζσ, για τθν ανάδειξθ αναδόχου τθσ «Ρρομικειασ 
οικοδομικϊν υλικϊν,  αδρανϊν υλικϊν, αςφαλτομίγματοσ, ζτοιμου ςκυροδζματοσ, μονωτικϊν υλικϊν και 
χρωμάτων»  με προχπολογιςμό ποςοφ ενενιντα   χιλιάδων ευρϊ (90.000,00 €) χωρίσ το Ψ.Ρ.Α, και με κριτιριο 
ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, μόνο βάςει τθσ τιμισ, ςφμφωνα 
με τισ διατάξεισ του άρκρου 311 του Ν. 4412/2016. 

 

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ. Οι ενδιαφερόμενοι 
μποροφν να ενθμερωκοφν για το πλιρεσ κείμενο τθσ διακιρυξθσ από τθν διαδικτυακι Ρφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ 
www.promitheus.gov.gr με κωδικό αρικμό ςυςτιματοσ 40234, αλλά και τθν Ιςτοςελίδα τθσ ΔΕΥΑ Ωαλκίδασ 
www.deyax.gr . 

(πλθροφορίεσ: Μαςτρογιάννθ  Ελζνθ , τθλ.: 2221062615  τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ). 

 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν είναι θ 04/05/2017 και ϊρα 14:30. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ δεν υπάρχει δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ ςτο 
ςφςτθμα. 

 

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Ωϊρου (Ε.Ο.Ω.), 

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

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

 

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

 

Ρροχπόκεςθ ςυμμετοχισ είναι οι διαγωνιηόμενοι να αςκοφν επάγγελμα ςχετικό με το δθμοπρατοφμενο αντικείμενο, 
να είναι εγγεγραμμζνοι ςτα οικεία  επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα, να πλθροφν τισ νομικζσ, οικονομικζσ και 
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τεχνικζσ προχποκζςεισ, να διακζτουν τθν απαιτοφμενθ επαγγελματικι επάρκεια, να διακζτουν ψθφιακι υπογραφι 
και να ζχουν εγγραφεί ωσ “Οικονομικοί Ψορείσ” ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

 

Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ 
οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των 1.800,00 € 
(χιλίων οκτακοςίων ευρϊ). Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ 
λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, ιτοι τουλάχιςτο 11 μινεσ από τθν επομζνθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ. 

 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 10 θμζρεσ πριν τθν 
καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ 
μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.  

 

Ψορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ ΔΕΥΑ Ωαλκίδασ . Θ δαπάνθ για τθ  ςφμβαςθ κα βαρφνει 
τον προχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 2017 κατά 60% και τον προχπολογιςμό ζτουσ 2018 κατά 40% και 
ςυγκεκριμζνα τουσ κωδικοφσ : 620701, 620706, 620707,620708, 620714 & 54006224. 

 

 

 

ΩΑΛΚΙΔΑ  05  / 04   / 2017 

 

Ο 

ΡΟΕΔΟΣ Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Ω. 

 

 

 

ΣΑΝΙΔΑΣ ΓΕΫΓΙΟΣ 
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