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1. ΑΝΑΚΕΤΟΥΣΑ ΑΧΘ ΚΑΛ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

Επωνυμία ΔΘΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΘ 

Σαχυδρομικι διεφκυνςθ Π. Κεφάλα 10 και τακοποφλου 

Πόλθ Μεγαλόπολθ 

Σαχυδρομικόσ Κωδικόσ 22200 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ NUTS EL738 

Σθλζφωνο 27913-60200,  2791360225 

Φαξ 2791024542 

Θλεκτρονικό Σαχυδρομείο  info@megalopoli.gr, dkaramp@megalopoli.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Διμθτρα Καράμπελα 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) https://www.megalopoli.gov.gr/  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ο ΔΘΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΘ είναι μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι και 

ανικει ςτθ Γενικι Κυβζρνθςθ, Τποτομζασ ΟΣΑ. 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι Γενικζσ Δθμόςιεσ Τπθρεςίεσ.  

Εφαρμοςτζο εκνικό δίκαιο είναι το ελλθνικό, Ν.4412/2016 και Ν.3463/2006. 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Σα 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..Θ.ΔΘ.. 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ 

διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε..Θ.ΔΘ. 

γ)   Περαιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθ διεφκυνςθ: Π. Κεφάλα 10 και 

τακοποφλου, Μεγαλόπολθ, Σ.Κ. 22200, Σθλ. 27913-60200, 2791360225 Fax. 2791024542 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 264 του ν. 4412/16.  

mailto:info@megalopoli.gr
mailto:dkaramp@megalopoli.gr
https://www.megalopoli.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΘΜΟ Ι» του 

Τπουργείου Εςωτερικϊν.  Θ δαπάνθ για τθν  ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α. : 63-7135.001 ςχετικι 

πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2019 του Φορζα  

Θ ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο υποζργο Νο 1 τθσ Πράξθσ με τίτλο «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΣΘΜΑΣΟ 

ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΕΝΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ 

ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΘ» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΘΜΟ Ι» με βάςθ τθν απόφαςθ 

ζνταξθσ με αρ. πρωτ. 41586 τθσ 8θσ Αυγοφςτου 2018 του Σμιματοσ Αναπτυξιακϊν Προγρ/των & 

Διαχείριςθσ Π.Δ.Ε. (ΑΔΑ: ΩΝ55465ΧΘ7-ΤΘ0). 

Θ παροφςα ςφμβαςθ χρθματοδοτείται μζςω επενδυτικοφ δανείου που χορθγείται από το Σαμείο 

Παρακατακθκϊν και Δανείων, ςυνομολογείται με δανειακι ςφμβαςθ μεταξφ του Κυρίου του 

Ζργου και του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων και αποπλθρϊνεται από πόρουσ του 

Προγράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (ΠΔΕ) του Τπουργείου Εςωτερικϊν.  

Σο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ που προκθρφςςεται δεν ςυνιςτά κατάτμθςθ ενόσ ςχεδίου 

ομοειδϊν προϊόντων με ςκοπό τθν αποφυγι των διατάξεων του Ν4412/16.  

 

 1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Ο Διαγωνιςμόσ αφορά τθν «ΡΟΜΘΚΕΛΑ ΣΥΣΤΘΜΑΤΟΣ ΑΡΟΜΑΚΥΣΜΕΝΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΛ 

ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ ΤΟΥ ΔΛΚΤΥΟΥ ΥΔΕΥΣΘΣ ΤΟΥ ΔΘΜΟΥ ΜΕΓΑΛΟΡΟΛΘΣ». Σο φυςικό αντικείμενο τθσ 

πράξθσ περιλαμβάνει τθν: 

 Προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία είκοςι ενόσ (21) Τοπικϊν Στακμϊν 

Ελζγχου (Τ.Σ.Ε.) για τθν παρακολοφκθςθ όλων των κρίςιμων παραμζτρων (παροχι, πίεςθ, 

ςτάκμθ, ποιοτικά χαρακτθριςτικά, λειτουργία αντλιϊν και άλλεσ κρίςιμεσ παραμζτρουσ) 

ςτισ υποδομζσ του δικτφου. Μζςω των ςτακμϊν αυτϊν κα δθμιουργθκεί ζνα υπόβακρο 

παρακολοφκθςθσ των απωλειϊν του δικτφου, κα δοκοφν τα απαραίτθτα δεδομζνα για τον 

υπολογιςμό του υδατικοφ ιςοηυγίου και θ Τπθρεςία κα οδθγθκεί ςτθν αποδοτικότερθ 

λειτουργία του, μειϊνοντασ δραςτικά το καταςπαταλοφμενο νερό και το κόςτοσ 

λειτουργίασ των γεωτριςεων και των αντλιοςταςίων, ενϊ κα παρζχεται θ δυνατότθτα 

παρακολοφκθςθσ ςε πραγματικό χρόνο τθσ ποιότθτασ του νεροφ κακϊσ και θ χλωρίωςθ 

του, 

 Προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία τριϊν (3) Στακμϊν Διαχείριςθσ Ρίεςθσ  

(Σ.Δ.Ρ.) για τθν παρακολοφκθςθ όλων των κρίςιμων παραμζτρων (παροχι, πίεςθ) και τθν 

εξελιγμζνθ διαχείριςθ τθσ πίεςθσ ςε κρίςιμα ςθμεία του εςωτερικοφ δικτφου. Μζςω των 

ςτακμϊν αυτϊν κα επιτευχκεί θ παρακολοφκθςθ ςε πραγματικό χρόνο τθσ λειτουργίασ 

του εςωτερικοφ δικτφου και θ εξελιγμζνθ διαχείριςθ τθσ πίεςθσ ςφμφωνα με τισ 

πραγματικζσ ανάγκεσ με άμεςο ςκοπό τθν δραςτικι μείωςθ των διαρροϊν και των 

κραφςεων,  
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 Προμικεια, εγκατάςταςθ και κζςθ ςε λειτουργία πζντε (5) Τοπικϊν Στακμϊν Ελζγχου 

Ροιότθτασ (Τ.Σ.Ε.Ρ.) για τθν παρακολοφκθςθ όλων των κρίςιμων παραμζτρων (ποιότθτασ, 

πίεςθ) ςε κρίςιμα ςθμεία του εςωτερικοφ δικτφου. Μζςω των ςτακμϊν αυτϊν κα 

επιτευχκεί θ παρακολοφκθςθ των κρίςιμων αυτϊν παραμζτρων ςε πραγματικό χρόνο και 

θ άμεςθ ενθμζρωςθ ςε περίπτωςθ υπζρβαςθσ των δοςμζνων ορίων, 

 Προμικεια Φορθτϊν Στακμϊν Ελζγχου Διαρροϊν (Φ.Σ.Ε.), για το ενεργό εντοπιςμό 

διαρροϊν που περιλαμβάνουν: 

 Διάταξθ ψθφιακοφ ςυςχετιςμοφ και εντοπιςμοφ διαρροϊν (1 τμχ),  

 Φορθτι διάταξθ ακουςτικοφ εντοπιςμοφ διαρροϊν (1 τμχ) και 

 Σθλεμετρικζσ διατάξεισ ανίχνευςθσ διαρροϊν με επικοινωνιακι διάταξθ (5 τμχ)  

 Προμικεια και εγκατάςταςθ ενόσ (1) Κεντρικοφ Στακμοφ Ελζγχου (Κ..Ε.) και εποπτείασ 

του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ. τον κεντρικό ςτακμό ελζγχου κα αναπτυχκεί ςφςτθμα 

εξυπθρετθτϊν ςτο οποίο κα εγκαταςτακοφν οι απαραίτθτεσ εφαρμογζσ και τα 

απαραίτθτα λογιςμικά ελζγχου και διαχείριςθσ του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ. Επίςθσ κα 

υπάρχει ο απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ διαχείριςθσ επικοινωνιϊν, ο οποίοσ κα ςυγκεντρϊνει 

το ςφνολο των δεδομζνων από τουσ απομακρυςμζνουσ ςτακμοφσ, αλλά και κα επιτθρεί το 

επικοινωνιακό δίκτυο για τθν ορκι και αδιάλειπτθ λειτουργία του, 

 Εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ Τπθρεςίασ, 

 Τεκμθρίωςθ και τθ δοκιμαςτικι λειτουργία του ςυνολικοφ προςφερόμενου ςυςτιματοσ 

Αναλυτικά ςτοιχεία και προδιαγραφζσ των προσ προμικεια ειδϊν και υλικϊν κακϊσ και οι 

εργαςίεσ ενςωμάτωςθσ τουσ, περιγράφονται ςτα τεφχθ Σεχνικισ Περιγραφισ και Σεχνικϊν 

Προδιαγραφϊν.  

Σα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου 

δθμοςίων  ςυμβάςεων (CPV) : 32441100-7 και 32441200-8.  

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 979.600,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου 

ΦΠΑ 24 % (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΠΑ: 790.000,00 €,   ΦΠΑ : 189.600,00 €). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε δζκα πζντε (15) μινεσ από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 

(12 μινεσ για τθν παράδοςθ/ εγκατάςταςθ και 3 μινεσ για τθν εκπαίδευςθ του προςωπικοφ του 

Διμου, τθν τεκμθρίωςθ και τθ δοκιμαςτικι λειτουργία του ςυνολικοφ ςυςτιματοσ). 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτα 

υπόλοιπα ςυμβατικά τεφχθ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 

προςφοράσ, βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ - τιμισ με ςυντελεςτι βαρφτθτασ τόςο για τθν 

τεχνικι όςο και για τθν οικονομικι προςφορά.  
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Θ εν λόγω πράξθ περιλαμβάνει πλθκϊρα τεχνολογιϊν, εξειδικευμζνο υδραυλικό και θλεκτρονικό 

εξοπλιςμό και εργαςίεσ εγκατάςταςθσ, κζςθσ ςε λειτουργία, εγγφθςθσ, εκπαίδευςθσ, 

δοκιμαςτικισ λειτουργίασ και προλθπτικισ ςυντιρθςθσ. Σο παραδοτζο τθσ ςφμβαςθσ είναι ζνα 

ολοκλθρωμζνο ςφςτθμα ελζγχου απωλειϊν, υδατικοφ ιςοηυγίου και ποιότθτασ ςε ηϊνεσ του 

υφιςτάμενου δικτφου μεταφοράσ και διανομισ του νεροφ, το οποίο δε δφναται να υποδιαιρεκεί 

ςε διακριτά τμιματα, κακϊσ το ςφνολο του εξοπλιςμοφ, των χρθςιμοποιοφμενων τεχνολογιϊν 

και των λογιςμικϊν ςυνεργάηονται ςε πολλά επίπεδα με αποτζλεςμα θ εγκεκριμζνθ πράξθ να 

μπορεί να δθμοπρατθκεί αποκλειςτικά και μόνο ςαν ενιαία πράξθ με το κλειδί ςτο χζρι (turn key 

solution). 

 

1.4 Κεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ 

εξουςιοδότθςθ αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν 

(προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και 

ιςχφει, 

 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. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ 

(ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ 

Νομικϊν Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του 

π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν 

Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ 

εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

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

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και 

Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 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”, 
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 Απόφαςθ 850/2018 Σμιματοσ VI Ελεγκτικοφ υνεδρίου θ οποία ερμθνεφει το άρκρο 75 

παρ. 1 και 4 ν. 4412/2016 ωσ εξισ: αποτελεί ςυμπλιρωςθ από τθν ανακζτουςα αρχι του 

κενοφ ςτοιχείου 22.Δ του περιλαμβανομζνου ςτο Παράρτθμα Βϋ τθσ 29/Ε/2017 

απόφαςθσ τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.Τ. πρότυπου τεφχουσ διακιρυξθσ, ςφμφωνθ προσ το άρκρο 75 

παρ. 1 και 4 ν. 4412/2016 

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150) 

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Τπουργοφ Εςωτερικϊν 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο 

νομαρχιακό και τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ»,   

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 

καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ 

διαςταφρωςθ των ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε..Ρ., του π.δ/τοσ 82/1996 

(Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ 

διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του 

ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ απόφαςθσ των Τπουργϊν Ανάπτυξθσ και 

Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ 

των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και των 

υπουργικϊν αποφάςεων, οι οποίεσ εκδίδονται, κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 65 του ν, 

4172/2013 (Α167) για τον κακοριςμό: α) των μθ «ςυνεργάςιμων φορολογικά» κρατϊν και 

β) των κρατϊν με «προνομιακό φορολογικό κακεςτϊσ»     

 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 ν. 4555/2018 (Αϋ133) ‘’Μεταρρφκμιςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Σοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ - Εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ - Ενίςχυςθ τθσ υμμετοχισ - Βελτίωςθ τθσ 

οικονομικισ και αναπτυξιακισ λειτουργίασ των Ο.Σ.Α. *Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΘΕΝΘ Ι»+ -

Ρυκμίςεισ για τον εκςυγχρονιςμό του πλαιςίου οργάνωςθσ και λειτουργίασ των ΦΟΔΑ - 

Ρυκμίςεισ για τθν αποτελεςματικότερθ, ταχφτερθ και ενιαία άςκθςθ των αρμοδιοτιτων 

ςχετικά με τθν απονομι ικαγζνειασ και τθν πολιτογράφθςθ - Λοιπζσ διατάξεισ 

αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν και άλλεσ διατάξεισ’’, 

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

και ςτοιχεία”,  

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

 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ 

Α.Ε.Π.Π. 
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 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ 

«Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ 

Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Τπουργοφ Οικονομίασ και 

Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 

Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..)»,  

 Σθν με αρικμ. πρωτ. Π1/542/04.03.2014 εγκφκλιο με κζμα «Ενθμζρωςθ για το Εκνικό 

φςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ..)» (ΑΔΑ: ΒΙΚΣΦ-ΠΨ5), 

 Σθν Τπ. Απ. 110427/ΕΤΘΤ/1020 (ΦΕΚ/Β 3521/2016) «Εκνικοί κανόνεσ επιλεξιμότθτασ 

δαπανϊν για τα προγράμματα του ΕΠΑ 2014 - 2020 - Ζλεγχοι νομιμότθτασ δθμοςίων 

ςυμβάςεων ςυγχρθματοδοτοφμενων πράξεων ΕΠΑ 2014-2020 από Αρχζσ Διαχείριςθσ και 

Ενδιάμεςουσ Φορείσ - Διαδικαςία ενςτάςεων επί των αποτελεςμάτων αξιολόγθςθσ 

πράξεων.» 

 Σον Ν. 4205/2013 (ΦΕΚ Αϋ 242/06.11.2013) «Θλεκτρονικι επιτιρθςθ υποδίκων, καταδίκων 

και κρατουμζνων ςε άδεια και άλλεσ διατάξεισ», 

 Σον Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ Αϋ 242/11.10.2002), άρκρο 2, «Ζλεγχοσ νομιμότθτασ ςυμβάςεων 

προμθκειϊν, παροχισ υπθρεςιϊν και δθμοςίων ζργων», 

 Σον Κανονιςμό 1301/2013 (L 347/20.12.2013) του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου τθσ 17θσ Δεκεμβρίου 2013 ςχετικά με το Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ 

Ανάπτυξθσ και για τθ κζςπιςθ ειδικϊν διατάξεων ςχετικά με τον ςτόχο «Επενδφςεισ ςτθν 

ανάπτυξθ και τθν απαςχόλθςθ» και για τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 

1080/2006, 

 Σον Κανονιςμό 1303/2013 (L 347/20.12.2013) του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου τθσ 17θσ Δεκεμβρίου 2013 περί κακοριςμοφ κοινϊν διατάξεων για το 

Ευρωπαϊκό Σαμείο Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο, το Σαμείο 

υνοχισ, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Σαμείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ και το Ευρωπαϊκό Σαμείο 

Θάλαςςασ και Αλιείασ και περί κακοριςμοφ γενικϊν διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Σαμείο 

Περιφερειακισ Ανάπτυξθσ, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Σαμείο, το Σαμείο υνοχισ και το 

Ευρωπαϊκό Σαμείο Θάλαςςασ και Αλιείασ και για τθν κατάργθςθ του κανονιςμοφ (ΕΚ) 

αρικ. 1083/2006, 

 Σον Κανονιςμό αρικ. 910/2014 (L 257/28.8.2014) του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου, τθσ 23θσ Ιουλίου 2014 , ςχετικά με τθν θλεκτρονικι ταυτοποίθςθ και τισ 

υπθρεςίεσ εμπιςτοςφνθσ για τισ θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ ςτθν εςωτερικι αγορά και τθν 

κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 1999/93/ΕΚ, 

 Σθν με αρικμ. C(2014) 3542/23.05.2014 Απόφαςθ τθσ Επιτροπισ των ΕΚ για τθν ζγκριςθ 

του υμφϊνου Εταιρικισ χζςθσ (.Ε..) τθσ Ελλάδασ (νζο Ε..Π.Α) για τθν περίοδο 2014-

2020 (κωδ. CCI 2014GR16M8PA001), 
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 Σον Κανονιςμό (ΕΚ) αρικ. 213/2008 τθσ Επιτροπισ τθσ 28θσ Νοεμβρίου 2007 για 

τροποποίθςθ Κανονιςμοφ (ΕΚ) αρικ. 2195/2002 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

υμβουλίου περί του κοινοφ λεξιλογίου για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ (CPV) και των οδθγιϊν 

του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 2004/17/ΕΚ και 2004/18/ΕΚ περί των 

διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, όςον αφορά τθν ανακεϊρθςθ του CPV, 

 Σθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 26θσ 

Φεβρουαρίου 2014 «ςχετικά με τισ δθμόςιεσ προμικειεσ και τθν κατάργθςθ τθσ Οδθγίασ 

2004/18/ΕΚ», 

 Σθν Οδθγία 2014/25/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 26θσ 

Φεβρουαρίου 2014 «ςχετικά με τισ δθμόςιεσ προμικειεσ φορζων που 

δραςτθριοποιοφνται ςτουσ τομείσ του φδατοσ, τθσ ενζργειασ, των μεταφορϊν και των 

ταχυδρομικϊν υπθρεςιϊν και τθν κατάργθςθ τθσ Οδθγίασ 2004/17/ΕΚ», 

 Σο Ν. 4497/2017 (ΦΕΚ 171/Α/13-11-2017) Άςκθςθ υπαίκριων εμπορικϊν δραςτθριοτιτων, 

εκςυγχρονιςμόσ τθσ επιμελθτθριακισ νομοκεςίασ και άλλεσ διατάξεισ. 

 Σισ Κατευκυντιριεσ Οδθγίεσ τθσ ΕΑ.Α.ΔΘ.Τ.. 

 Σθν ΚΤΑ 14097/757/2012 (ΦΕΚ Β 3346 – 14.12.2012) «Ζλεγχοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

ςτουσ πλαςτικοφσ ςωλινεσ και ςτα εξαρτιματα αυτϊν για τθ μεταφορά πόςιμου νεροφ, 

αποχετευτικϊν λυμάτων και ενδοδαπζδια κζρμανςθ» 

 Σισ πρότυπεσ Ελλθνικζσ Σεχνικζσ Προδιαγραφζσ.  

 Σθν Κ.Τ.Α. Τ2/2600/2001 – «Ποιότθτα του νεροφ ανκρϊπινθσ κατανάλωςθσ, ςε 

ςυμμόρφωςθ προσ τθν οδθγία 98/83/ΕΚ του υμβουλίου τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ τθσ 3θσ 

Νοεμβρίου 1998» όπωσ ιςχφει. 

 Σθν Κ.Τ.Α. οικ. 146896/17.10.2014 (ΦΕΚ 2878/27.10.2014 Σεφχοσ Β’) «Κατθγορίεσ αδειϊν 

χριςθσ και εκτζλεςθσ ζργων αξιοποίθςθσ των υδάτων. Διαδικαςία και όροι ζκδοςθσ των 

αδειϊν, περιεχόμενο και διάρκεια ιςχφοσ τουσ και άλλεσ ςυναφείσ διατάξεισ» 

 τθν υπ’ αρ. 13022 (ΦΕΚ 1377/Β’/24-4-2018) Κοινι Τπουργικι Απόφαςθ ΚΤΑ ≪Ειδικό 

Πρόγραμμα Χοριγθςθσ Επενδυτικϊν Δανείων ςε ΟΣΑ: ςκοπόσ, κριτιρια ζνταξθσ, 

διαδικαςία υποβολισ και αξιολόγθςθσ αιτιςεων, ζλεγχοσ πορείασ υλοποίθςθσ των ζργων, 

όροι και δικαιολογθτικά χοριγθςθσ των δόςεων των δανείων, τρόποσ απόδοςθσ του 

προϊόντοσ των δανείων, διαδικαςία και δικαιολογθτικά για τθν αποπλθρωμι των δανείων 

από το ΠΔΕ και λοιπά ηθτιματα διαχείριςθσ προγράμματοσ≫ 

 Σθν με Α.Π. 41586/08-08-2018 Απόφαςθ Ζνταξθσ τθσ Πράξθσ με τίτλο «ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ 

ΤΣΘΜΑΣΟ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΕΝΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΘ ΣΟΤ 

ΔΘΜΟΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΘ» ςτο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΘΜΟ Ι»,  

Κακϊσ και 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, 
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κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ 

τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω, 

 το α.π. 6715/04-03-19 ζγγραφο αποςτολισ μελζτθσ προμικειασ τθσ Διεφκυνςθσ Σεχνικϊν 
Τπθρεςιϊν και Πολεοδομίασ του Διμου Σρίπολθσ, 

 τθν αρικμ 144/2019 απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου του Διμου Μεγαλόπολθσ περί 
ζγκριςθσ διενζργειασ διαγωνιςμοφ ανοικτισ διαδικαςίασ άνω των ορίων για τθ ςφναψθ 
δθμόςιασ ςφμβαςθσ για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ, 

 τθν  με αρικμ πρ. : 6.210/06-05-2019 ΑΔΑ : 7Ν72ΩΛ8-ΑΙΓ,  (19REQ 005395531  2019-08-05) 
Απόφαςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ, 

 τθν αρικμ   102/2019 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Μεγαλόπολθσ περί 
ζγκριςθσ Μελζτθσ - Σεχνικϊν Προδιαγραφϊν, κακοριςμοφ όρων διαγωνιςμοφ ανοικτισ 
διαδικαςίασ για τθ ςφναψθ Δθμόςιασ φμβαςθσ για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ με τίτλο 
«ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΤΣΘΜΑΣΟ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΕΝΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ 
ΤΔΡΕΤΘ ΣΟΤ ΔΘΜΟΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΘ» - ςυγκρότθςθ επιτροπισ διαγωνιςμοφ –  
αξιολόγθςθσ προςφορϊν. 

 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 01/11/2019 και ϊρα 15:00. 

 Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 

Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.Δ.Θ..), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ, τθν 07/11/2019, θμζρα Πζμπτθ και ϊρα 

10:30 

(ο διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί μετά από κανονικι προκεςμία τουλάχιςτον 35 θμερϊν από τθν 

επόμενθ θμερομθνία αποςτολισ τθσ περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ ςτθν εφθμερίδα τθσ Ε.Ε.) 

 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Προκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 

20/09/2019 ςτθν Τπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, όπου ζλαβε υςτθμικό Αρικμό : 

2019-131248  και δθμοςιεφτθκε ςτισ 24/09/2019. 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 

Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΘΜΔΘ).  

Σο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ 

του Ε..Θ.ΔΘ..:  www.promitheus.gov.gr, όπου θ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα ΕΘΔΘ ζλαβε υςτθμικό Αφξοντα Αρικμό: 79988. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Σφπο, 

ςφμφωνα με το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016 : 

τθν  εφθμερίδα Κακθμερινά Νζα. 

 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/  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΓΕΙΑ).  

Θ Διακιρυξθ κα καταχωρθκεί ςτθν ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) :   
www.megalopoli.gov.gr   και κα διατθρθκεί κακ’ όλθ τθ διάρκεια υποβολισ προςφορϊν.  

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Σφπο βαραίνει τον ανάδοχο. 

 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον 

επιλεγοφν,  τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, 

το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Παράρτθμα Χ του Προςαρτιματοσ Α του ν. 

4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που 

επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και 

υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  

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. 

δ) Οι οικονομικοί φορείσ λαμβάνουν όλα τα απαραίτθτα μζτρα για τθν αποτροπι ι τερματιςμό 

οποιαςδιποτε κατάςταςθσ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων που κα μποροφςε να προκφψει 

ςυγκεκριμζνα ωσ αποτζλεςμα οικονομικοφ ςυμφζροντοσ, πολιτικισ ι εκνικισ ςχζςθσ, 

οικογενειακϊν ι ςυναιςκθματικϊν δεςμϊν ι οποιαςδιποτε άλλθσ ςυναφοφσ ςφνδεςθσ ι κοινοφ 

ςυμφζροντοσ. 

Με μζριμνα του ανακζτοντοσ φορζα λαμβάνονται τα απαραίτθτα μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ 

μθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων των εμπλεκομζνων. Επίςθσ ο ανακζτων φορζασ λαμβάνει μζτρα 

για τθ διαςφάλιςθ ότι το προςωπικό του, περιλαμβανομζνθσ και τθσ διοίκθςισ του, δεν 

εμπλζκονται ςε κατάςταςθ, θ οποία κα μποροφςε να προκαλζςει ςφγκρουςθ ςυμφερόντων.   

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.megalopoli.gov.gr/
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2.   

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Σα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα: 

 θ με αρ. 2019/S 184-447255 Προκιρυξθ τθσ φμβαςθσ (ΑΔΑΜ : 19PROC005609062   2019-09-

25), όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ *ΕΕΕ+  

 θ παροφςα Διακιρυξθ (ΑΔΑΜ ....) με τα λοιπά τεφχθ τθσ προμικειασ που αποτελοφν 

αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ και ειδικότερα τα κάτωκι: 

 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ Ι: Αναλυτικι Περιγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ 

φμβαςθσ 

 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙΙ: Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (ΕΕΕ) 

 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙII: Τποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν  

 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ ΙV: χζδιο φμβαςθσ 

 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ V: Περίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ 

 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ VI: Ειδικι υγγραφι υποχρεϊςεων 

 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ VΙΙ:  Γενικι υγγραφι υποχρεϊςεων 

 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ VIII:  Σεχνικι περιγραφι 

 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ IX:  Σεχνικζσ προδιαγραφζσ  

 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ X:  Σιμολόγιο τθσ μελζτθσ  

 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ XI:  Προχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ  

 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ XΙΙ: Τπόδειγμα Σιμολογίου Προςφοράσ και 

 ΠΑΡΑΡΣΘΜΑ XIII: Τπόδειγμα Προχπολογιςμοφ Προςφοράσ  

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, 

ιδίωσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Όλεσ 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 υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (ΕΘΔΘ), 

μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Σα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο δζκα (10) 

θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο 

http://www.promitheus.gov.gr/
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δικτυακό τόπο του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του 

Ε..Θ.ΔΘ.. Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται 

από εγγεγραμμζνουσ  ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν 

ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και 

απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά 

υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 

θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ 

ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των 

αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό 

φορζα ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που 

ορίηεται για τθν παραλαβι των προςφορϊν, 

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των 

αλλαγϊν. 

Όταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν 

προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Σα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςε πρωτότυπα ι νομίμωσ 

επικυρωμζνα αντίγραφα. ε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ 

ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ. 

Συχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 

ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. τα αλλοδαπά δθμόςια 

ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ υνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με 

το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι 

τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ 

εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί 

το ζγγραφο. 

Σα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 

μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 

εφαρμόηεται θ υνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε 

από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και τα εγχειρίδια (manuals) μποροφν να υποβάλλονται ςτθν 

Αγγλικι, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, 

κα γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

2.1.5 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται πιςτωτικά ιδρφματα ι 

χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και 

γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13) που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ 

τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ Δ και ζχουν, 

ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το 

Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Σαμείου Παρακατακθκϊν και Δανείων με 

παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 

γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Σαμείο Παρακατακθκϊν και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ 

τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα.Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι 

των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:  

α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,  

β) τον εκδότθ,  

γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται,  

δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,  

ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,  

ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου 

εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ 

τθσ ζνωςθσ),   

η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ 

παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 

κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου,  

θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν,  

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.  

Τποδείγματα των εγγυθτικϊν επιςτολϊν παρατίκενται ςτο Παράρτθμα ΙΙΙ τθσ παροφςθσ.  

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να 

διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι 

νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι 

εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ Δ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ 

δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Παραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 

ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Προςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω υμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 

ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ 

δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, 

δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. 

 3. τισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 

ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.  

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 

κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι 

ςυμμετοχισ, που ανζρχεται ςτο ποςό των δζκα πζντε χιλιάδων οκτακοςίων ευρϊ (15.800,00€) 

που αντιςτοιχεί ςτο 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ παροφςασ χωρίσ τον ΦΠΑ.  

τθν 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 τουλάχιςτον επτά (7) μινεσ 

μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ 

ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να 

παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

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

καλισ εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 
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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, αποδειχκεί ότι δεν καλφπτει τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ που αναφζρονται 

ςτθν παροφςα διακιρυξθ, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα 

δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) 

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.  Όταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 

ακόλουκουσ λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του 

οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ 

ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ 

(ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 

2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου 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/ΔΕΤ του υμβουλίου 

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 υμβουλίου 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 υμβουλίου 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/ΔΕΤ του 
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υμβουλίου (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 

αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ 

οργάνου του ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

τισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.) και ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (I.K.E.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  

αφορά ςτουσ διαχειριςτζσ. 

τισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά 

τον Διευκφνοντα φμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

τισ περιπτϊςεισ των υνεταιριςμϊν θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά τα μζλθ 

του Διοικθτικοφ υμβουλίου. 

ε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων 

εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 

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

αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. τισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι 

φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι 

απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι 

εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία ι/και   

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια 

όςο και τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 

καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 

ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 

υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν 

επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από 

τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ 

προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για 

παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι 
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απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» 

ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) 

δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ϊματοσ 

Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ 

εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 

ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 

οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 253 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.  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ 

φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 

ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 262 του ν. 

4412/2016 δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του 

οικονομικοφ φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 

απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με 

ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 

απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των 

κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει 

τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν 

ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ 

παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που 

αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  
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Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με 

αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ 

γεγονότοσ.  

2.2.3.4. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 

διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων 

ι παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.5. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 

παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να 

αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι 

ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν 

λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Σα μζτρα που 

λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και 

τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν 

ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. 

Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ 

απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ 

παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του 

αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.6. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 

προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 

του ν. 4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του 

άρκρου 306 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν 

παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3.8. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 

προςφζρων οικονομικόσ φορζασ που δεν καλφπτει τα κριτιρια επιλογισ των άρκρων 2.2.4- 2.2.7 

τθσ παροφςασ.  

Κριτιρια Επιλογισ 

2.2.4 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 

απαιτείται να αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το 

αντικείμενο τθσ προμικειασ.  Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ 

τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι 

εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε 

άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. τθν 

περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ 

Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ Δ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που 

δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 

ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να 
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είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν 

Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι 

Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια 

Όςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία 

ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν: 

 Πιςτολθπτικι ικανότθτα. Επαρκεί ωσ απόδειξθ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ θ δανειολθπτικι 

ικανότθτα (χρθματοδότθςθ και πιςτοδοτιςεισ) όταν ανζρχεται τουλάχιςτον ςτο 50% τθσ 

εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ Φ.Π.Α. και πιςτοποιείται με ζγγραφο τράπεηασ 

που δθλϊνει ότι ςυνεργάηεται με τον προςφζροντα και ότι κα εξετάςει αίτθςθ του για 

χρθματοδότθςθ αν και εφόςον αναδειχκεί ανάδοχοσ. Από το ζγγραφο αυτό κα πρζπει να 

προκφπτει ςαφϊσ ποιο ποςό διατίκεται ςτον οικονομικό φορζα για χρθματοδότθςθ και 

πιςτοδοτιςεισ ϊςτε να κρικεί αν καλφπτει τισ απαιτοφμενεσ προχποκζςεισ πιςτολθπτικισ 

ικανότθτασ τθσ Διακιρυξθσ και ποιο ποςό χωριςτά αφορά εγγυθτικζσ επιςτολζσ, 

 μζςο γενικό ετιςιο κφκλο εργαςιϊν για τισ 3 τελευταίεσ δθλοφμενεσ οικονομικζσ χριςεισ 

(ζτθ 2016, 2017 και 2018) τουλάχιςτον ίςο με τθν εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ 

Φ.Π.Α. και 

 να μθν ζχει για τισ 3 τελευταίεσ δθλοφμενεσ οικονομικζσ χριςεισ (ζτθ 2016, 2017 και 

2018) περιςςότερεσ από δφο φορζσ, αρνθτικό αποτζλεςμα του ιςολογιςμοφ (κακαρό 

αποτζλεςμα χριςθσ προ Φόρων). 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Όςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν : 

 Εμπειρία ότι ζχει εκτελζςει τθν τελευταία πενταετία, δφο (2) τουλάχιςτον εφαρμογζσ ςε 

αντίςτοιχεσ προμικειεσ/ εγκαταςτάςεισ εξοπλιςμοφ τθλεχειριςμοφ-τθλελζγχου δικτφων 

φδρευςθσ με χριςθ Προγραμματιηόμενων Λογικϊν Ελεγκτϊν (PLC) και ςυςτθμάτων 

τθλεελζγχου - τθλεχειριςμοφ (SCADA),  όπου θ κάκε εφαρμογι κα περιλαμβάνει ζνα (1) 

Κεντρικό τακμό ελζγχου, τουλάχιςτον δζκα (10) Σοπικοφσ τακμοφσ και κα ζχει ελάχιςτο 

προχπολογιςμό τουλάχιςτον ίςο με το 50% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ.   

 Εμπειρία ότι ζχει εκτελζςει τθν τελευταία πενταετία, δφο (2) τουλάχιςτον εφαρμογζσ ςε 

αντίςτοιχεσ προμικειεσ/ εγκαταςτάςεισ εξοπλιςμοφ τθλεμετρίασ δικτφων φδρευςθσ με 

χριςθ Σθλεμετρικϊν Καταγραφικϊν (Data Loggers), διατάξεων αυτόματθσ ρφκμιςθσ 

πίεςθσ PRV και λογιςμικοφ τθλεμετρίασ, όπου θ κάκε εφαρμογι κα περιλαμβάνει ζνα (1) 

Κεντρικό τακμό ελζγχου, τουλάχιςτον δζκα (10) Σοπικοφσ τακμοφσ και κα ζχει ελάχιςτο 

προχπολογιςμό τουλάχιςτον ίςο με το 50% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ.   
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 Εμπειρία ότι ζχει εκτελζςει τθν τελευταία πενταετία, δυο (2) τουλάχιςτον ςυναφείσ ι 

αντίςτοιχεσ προμικειεσ του βαςικοφ εξοπλιςμοφ που περιλαμβάνει θ δθμοπρατοφμενθ 

προμικεια. 

 Μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό δυναμικό και διευκυντικά ςτελζχθ τουλάχιςτον δζκα (10) 

ατόμων κατά τα τελευταία τρία ζτθ (ζτθ 2016, 2017 και 2018). 

 Κατάλλθλο τεχνικό εξοπλιςμό και υλικοτεχνικι υποδομι. Για τθν κάλυψθ του 

ςυγκεκριμζνου κριτθρίου οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να διακζτουν αποκθκευτικοφσ 

χϊρουσ, μεταφορικά μζςα, αίκουςα παρακολοφκθςθσ εφαρμογϊν τθλεμετρίασ και 

φφλαξθσ δεδομζνων και εξοπλιςμό εντοπιςμοφ και επιςκόπθςθσ δικτφων (γαιόφωνα, 

ςυςχετιςτζσ, ςυςτιματα επιςκόπθςθσ αγωγϊν κλπ). 

2.2.7 Ρρότυπα Διαχείριςθσ Ροιότθτασ, Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ και Υγείασ και Αςφάλειασ 

ςτθν Εργαςία 

Οι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να 

ςυμμορφϊνονται και να φζρουν: 

 Πιςτοποίθςθ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 9001:2015 για τθ διαχείριςθ ποιότθτασ,  

 Πιςτοποίθςθ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 14001:2015 για τθ Περιβαλλοντικι 

διαχείριςθ, 

 Πιςτοποίθςθ ςφμφωνα με το πρότυπο OHSAS 18001:2007 ι EN ISO45001:2015 για τθν 

Τγεία και Αςφάλειασ Εργαςίασ και  

 Πιςτοποίθςθ ςφμφωνα με το πρότυπο ΕΝ ISO 27001:2013 ι νεότερο για τθ διαχείριςθ τθσ 

αςφάλειασ των πλθροφοριϊν. 

Οι πιςτοποιιςεισ κα πρζπει να βρίςκονται ςε ιςχφ, κατά τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 

των προςφορϊν, να είναι εκδόςεωσ διαπιςτευμζνου οργανιςμοφ μζλοσ του ΕΤΔ και το 

αντικείμενο τουσ κα είναι ςυναφζσ με αυτό τθσ δθμοπρατοφμενθσ προμικειασ- εγκατάςταςθσ 

και ςτο ςκοπό τουσ κα πρζπει να αναφζρονται τουλάχιςτον τα πεδία τθσ προμικειασ, μελζτθσ, 

καταςκευισ και ςυντιρθςθσ ζργων τθλεμετρίασ, τθλεελζγχου- τθλεχειριςμοφ, υδραυλικοφ 

αυτοματιςμοφ, ανάπτυξθσ ι παραμετροποίθςθσ λογιςμικοφ και εμπορίασ υδραυλικοφ 

εξοπλιςμοφ. Γίνονται δεκτά και τα ιςοδφναμα των παραπάνω προτφπων εφόςον ο προςφζρων 

είναι ςε κζςθ να το αποδείξει. 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

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 αυτοφσ. τθν 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.  

Όταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια 

που ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι 
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επάρκεια, οι  εν λόγω οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ 

υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Τπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ 

των ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Προσ 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. 1 και 3 

του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ τθσ παρ. 13 του άρκρου 107 του ν. 4497/2017  Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (ΕΕΕ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Παράρτθμα ΙΙ 

το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Σο ΕΕΕ 

καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Παραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 

2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ 

οδθγίεσ  του Παραρτιματοσ 1. 

Σο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (ΕΕΕ) κατά περίπτωςθ μπορεί να υπογράφεται ζωσ 

δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 4 του άρκρου 79Α του Ν.4412/2016 και του άρκρου 43 του Ν.4605/2019. Επίςθσ 

ςτθν περίπτωςθ που ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων 

ςτθρίηεται ςτθν ικανότθτα τρίτων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (ΕΕΕ), υποβάλλεται 

και από τον τρίτο δανείηοντα. 

ε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του 

διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Ζγγραφο φμβαςθσ (ΕΕΕ), το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά 

περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων 

αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι 

μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 

λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει 

από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ 

προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό 

φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

τθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Ζγγραφο φμβαςθσ (ΕΕΕ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Σο 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 
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προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ 

ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 316 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

τθν 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 2.2.5- 2.2.6). 

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 2.2.3.3.. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά 

ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα 

πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ 

δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό 

μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ 

εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (ΕΕΕ).  

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι 

που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν 

να ιςχφουν. 

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν 

ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ 

για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. θμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του 

γνθςίου τθσ υπογραφισ τουσ. 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι 

προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, 

ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 

κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ 

φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ που να ζχει εκδοκεί ζωσ 

τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 

διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν 

εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 

ςτθν ωσ άνω παράγραφο 2.2.3.1. 
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β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν 

αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο 

υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει 

εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του και υπεφκυνθ διλωςθ του προςωρινοφ 

αναδόχου αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο 

προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και 

επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτου οποίου οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ.  

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2.α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, 

υποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι 

απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά 

ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Σα εν λόγω πιςτοποιθτικά εφόςον είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ, άλλωσ, ςτθν 

περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, να ζχουν εκδοκεί κατά τα οριηόμενα ςτθν 

προθγοφμενθ περίπτωςθ. 

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα 

πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι 

διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο 

Πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Σο πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν 

ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο τθσ ζδρασ 

του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των 

εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. 

Σα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε 

εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ 

εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ 

πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 

γ) Για τθν περίπτωςθ τθσ παραγράφου 2.2.3.2.γ πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 

Προγραμματιςμοφ και υντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν χζςεων, που να ζχει εκδοκεί 

ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του, από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ 

προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) 

ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. Μζχρι να καταςτεί 

εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του 

οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΕΠΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του 

πιςτοποιθτικοφ. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι 

όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται 

ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 

2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι ςτα 

κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του 

ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι 
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αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ 

καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 

αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι 

τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ 

δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-

Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ 

οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι 

αποκλειςμοφ. 

ε) Για τθν παράγραφο 2.2.3.7. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν 

ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 306 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν 

άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου 

επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που 

είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν 

πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του 

Παραρτιματοσ XI του Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ 

εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. τθν περίπτωςθ που χϊρα δεν 

τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ 

βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 

υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 

ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι 

τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και 

ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ 

ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο 

Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 

2.2.4 (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται 

αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, 

εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 

οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τραπεηικζσ βεβαιϊςεισ, ιςολογιςμοφσ των τριϊν τελευταίων 

οικονομικϊν χριςεων (ζτθ 2016, 2017 και 2018) και πίνακα τεκμθρίωςθσ ςτον οποίο κα 

αναφζρονται το ζτοσ (οικονομικι χριςθ), ο κφκλοσ εργαςιϊν και το κακαρό αποτζλεςμα χριςθσ 

προ Φόρων. υγκεκριμζνα, προςκομίηεται πίνακασ τεκμθρίωςθσ, ςφμφωνα με το ακόλουκο 

υπόδειγμα: 
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Α/Α ΕΤΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΕΓΑΣΛΩΝ ΚΑΚΑΟ ΑΡΟΤΕΛΕΣΜΑ 
ΧΘΣΘΣ ΡΟ ΦΟΩΝ 

    

Α/Α ΤΑΡΕΗΑ ΟΛΟ ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΕΩΝ/ 
ΡΛΣΤΟΔΟΤΘΣΕΩΝ 

ΟΛΟ ΕΚΔΟΣΘΣ ΕΓΓΥΘΤΛΚΩΝ 
ΕΡΛΣΤΟΛΩΝ 

    

Εάν ο οικονομικόσ φορζασ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω 

δικαιολογθτικά, μπορεί να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με 

οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο ζγγραφο. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι 

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τισ βεβαιϊςεισ και τα λοιπά ζγγραφα ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν εν λόγω παράγραφο. υγκεκριμζνα, κάκε οικονομικόσ φορζασ κα πρζπει να 

προςκομίςει τα παρακάτω: 

 Εμπειρία ότι ζχει εκτελζςει τθν τελευταία πενταετία, δφο (2) τουλάχιςτον εφαρμογζσ ςε 

αντίςτοιχεσ προμικειεσ/ εγκαταςτάςεισ εξοπλιςμοφ τθλεχειριςμοφ-τθλελζγχου δικτφων 

φδρευςθσ με χριςθ Προγραμματιηόμενων Λογικϊν Ελεγκτϊν (PLC) και ςυςτθμάτων 

τθλεελζγχου - τθλεχειριςμοφ (SCADA),  όπου θ κάκε εφαρμογι κα περιλαμβάνει ζνα (1) 

Κεντρικό τακμό ελζγχου, τουλάχιςτον δζκα (10) Σοπικοφσ τακμοφσ και κα ζχει ελάχιςτο 

προχπολογιςμό τουλάχιςτον ίςο με το 50% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ.   

 Εμπειρία ότι ζχει εκτελζςει τθν τελευταία πενταετία, δφο (2) τουλάχιςτον εφαρμογζσ ςε 

αντίςτοιχεσ προμικειεσ/ εγκαταςτάςεισ εξοπλιςμοφ τθλεμετρίασ δικτφων φδρευςθσ με 

χριςθ Σθλεμετρικϊν Καταγραφικϊν (Data Loggers), διατάξεων αυτόματθσ ρφκμιςθσ 

πίεςθσ PRV και λογιςμικοφ τθλεμετρίασ, όπου θ κάκε εφαρμογι κα περιλαμβάνει ζνα (1) 

Κεντρικό τακμό ελζγχου, τουλάχιςτον δζκα (10) Σοπικοφσ τακμοφσ και κα ζχει ελάχιςτο 

προχπολογιςμό τουλάχιςτον ίςο με το 50% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ.   

 Εμπειρία ότι ζχει εκτελζςει τθν τελευταία πενταετία, δυο (2) τουλάχιςτον ςυναφείσ ι 

αντίςτοιχεσ προμικειεσ του βαςικοφ εξοπλιςμοφ που περιλαμβάνει θ δθμοπρατοφμενθ 

προμικεια. υναφείσ προμικειεσ κεωροφνται αυτζσ, που κατ’ ελάχιςτον αφοροφν ςτον 

παρακάτω βαςικό εξοπλιςμό: 

 Θλεκτρικοί Πίνακεσ/ Πίνακεσ Αυτοματιςμοφ, 

 Παροχόμετρα τροφοδοςίασ Ρεφματοσ/ Μπαταρίασ, 

 Ρυκμιςτζσ τροφϊν (inverters), 

 Εξοπλιςμόσ μζτρθςθσ Φυςικοχθμικϊν Παραμζτρων, 

 Θλεκτρονικζσ Διατάξεισ In-line παρακολοφκθςθσ  Φυςικοχθμικϊν Παραμζτρων,  

 Αυτόματεσ Πιεηοκραυςτικζσ Δικλείδεσ (PRV)/ Θλεκτρονικζσ διατάξει αυτόματων 

Πιεηοκραυςτικϊν Δικλείδων (PRV) και  
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 Φορθτό εξοπλιςμό ελζγχου και εντοπιςμοφ διαρροϊν. 

Θ εμπειρία κα αποδεικνφεται από αντίςτοιχεσ βεβαιϊςεισ καλισ εκτζλεςθσ των κυρίων του 

ζργου. Οι βεβαιϊςεισ κα πρζπει να αναφζρουν το ςυμβατικό ποςό, τον πλικοσ και τον τφπο των 

ςτακμϊν, ανάλυςθ του είδουσ του εξοπλιςμοφ που αυτοί περιλαμβάνουν, τον χρόνο και τον τόπο 

εκτζλεςθσ, εάν οι ςυμβάςεισ πραγματοποιικθκαν ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ, τουσ 

όρουσ τθσ διακιρυξθσ, τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και εάν περατϊκθκαν εμπρόκεςμα. Γίνονται 

αποδεκτζσ βεβαιϊςεισ εμπειρίασ που καλφπτουν είτε μεμονωμζνα είτε ςυνδυαςτικά τισ 

παραπάνω τεχνολογίεσ με απαραίτθτθ προχπόκεςθ τθ ςαφι, ποιοτικά και ποςοτικά περιγραφι 

του εξοπλιςμοφ και των τεχνολογιϊν ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 

Ωσ πζρασ τθσ απαιτοφμενθσ πενταετοφσ εμπειρίασ απόδειξθσ τθσ τεχνικισ και επαγγελματικισ 

ικανότθτασ ορίηεται θ καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν ςτο ΕΘΔΘ.   

Επιπλζον, προςκομίηεται πίνακασ τεκμθρίωςθσ με τισ κυριότερεσ εφαρμογζσ που εκτζλεςε 

επιτυχϊσ. τον πίνακα αναφζρονται ο πελάτθσ, ςφντομθ περιγραφι τθσ εφαρμογισ με αναφορά 

ςε πλικοσ και τφπο ςτακμϊν, το ποςοςτό ςυμμετοχισ ςτθν εφαρμογι (ςε περίπτωςθ ζνωςθσ 

εταιρειϊν ι κοινοπραξιϊν), θ θμερομθνία ολοκλιρωςθσ/ εκτζλεςθσ, ο αρικμόσ, θ θμερομθνία 

και το ποςό τθσ ςφμβαςθσ και θ παροφςα φάςθ ςτθν οποία βρίςκεται θ εφαρμογι 

(ολοκλθρωμζνθ επιτυχϊσ / ςε παραγωγικι λειτουργία/ υπό εκτζλεςθ). Οι πελάτεσ κα πρζπει να 

είναι, δθμόςιοι ι ιδιωτικοί φορείσ με αρμοδιότθτα διαχείριςθσ δικτφων φδρευςθσ. Εάν ο πελάτθσ 

είναι δθμόςιοσ φορζασ, ωσ αποδεικτικό ςτοιχείο υποβάλλεται αρμόδια βεβαίωςθ που 

ςυντάςςεται ι κεωρείται από τθν αρμόδια δθμόςια αρχι. Εάν ο πελάτθσ είναι ιδιϊτθσ, ωσ 

αποδεικτικό ςτοιχείο υποβάλλεται πιςτοποιθτικό που ςυντάςςει ο ιδιϊτθσ. Από τα περιεχόμενα 

του πίνακα κα πρζπει να τεκμαίρεται θ ελάχιςτθ απαίτθςθ τθσ εμπειρίασ που τίκεται ςτθν 

παράγραφο 2.2.6 τθσ παροφςασ. ε περίπτωςθ ανακριβϊν ςτοιχείων τθροφνται κατά Νόμο οι 

ςχετικζσ διατάξεισ. Ο πίνακασ τεκμθρίωςθσ πρζπει να ζχει τθν εξισ μορφι: 

Α/Α ΡΕΛΑΤΘΣ ΣΥΝΤΟΜΘ 
ΡΕΛΓΑΦΘ ΤΘΣ 

ΕΦΑΜΟΓΙΣ 
(ΡΛΘΚΟΣ/ ΤΥΡΟΣ 

ΣΤΑΚΜΩΝ) 

% ΚΑΛ ΕΛΔΟΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΣΤΘΝ 
ΕΦΑΜΟΓΙ (ΟΤΑΝ 
ΑΦΟΑ ΣΕ ΕΝΩΣΕΛΣ 

ΕΤΑΛΛΩΝ / 
ΚΟΛΝΟΡΑΞΛΕΣ) 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ 
ΟΛΟΚΛΘΩΣΘΣ

/ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 
ΤΘΣ 

ΕΦΑΜΟΓΘΣ 

ΑΛΚΜΟΣ/ 
ΘΜΕΟΜΘΝΛ

Α/ ΡΟΣΟ 
ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΡΑΟΥΣΑ 
ΦΑΣΘ 

       

 Μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό δυναμικό και διευκυντικά ςτελζχθ τουλάχιςτον δζκα (10) 

ατόμων κατά τα τελευταία τρία ζτθ. Ωσ αποδεικτικό για το μζςο ετιςιο προςωπικό του 

υποψθφίου και για τον αρικμό του προςωπικοφ του υποψθφίου προςκομίηονται 

αντίγραφα των μθνιαίων Αναλυτικϊν Περιοδικϊν Δθλϊςεων (ΑΠΔ) για τα τελευταία τρία 

ζτθ (ζτθ 2016, 2017 και 2018) και Πίνακασ τεκμθρίωςθσ του οικονομικοφ φορζα ςτον 

οποίο κα αναφζρονται το μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό δυναμικό και τα διευκυντικά 

ςτελζχθ για κάκε ζτοσ ξεχωριςτά. υγκεκριμζνα, προςκομίηεται πίνακασ τεκμθρίωςθσ, 

ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα: 

Α/Α ΕΤΟΣ ΜΕΣΟ ΕΤΘΣΛΟ ΕΓΑΤΟΥΡΑΛΛΘΛΛΚΟ 
ΔΥΝΑΜΛΚΟ/ ΔΛΕΥΚΥΝΤΛΚΑ ΣΤΕΛΕΧΘ  
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 Κατάλλθλο τεχνικό εξοπλιςμό και υλικοτεχνικι υποδομι. Ωσ αποδεικτικό για τον 

εξοπλιςμό και τθν υλικοτεχνικι υποδομι προςκομίηεται ςφντομθ παρουςίαςθ του 

οικονομικοφ φορζα (ιςτορικό, κφρια βιματα ανάπτυξθσ του, κφκλοι εργαςιϊν κλπ), 

περιγραφι τθσ επιχειρθματικισ δομισ του (νομικι μορφι, οργανόγραμμα, εφροσ 

δραςτθριοτιτων: αντικείμενο, προϊόντα, υπθρεςίεσ, ενδεικτικό πελατολόγιο), κατάλογοσ/ 

πίνακασ εξοπλιςμοφ (αποκθκευτικοφσ χϊρουσ, μεταφορικά μζςα, αίκουςα 

παρακολοφκθςθσ εφαρμογϊν τθλεμετρίασ και φφλαξθσ δεδομζνων και εξοπλιςμό 

εντοπιςμοφ και επιςκόπθςθσ δικτφων (γαιόφωνα, ςυςχετιςτζσ, ςυςτιματα επιςκόπθςθσ 

αγωγϊν κλπ). υγκεκριμζνα, προςκομίηεται πίνακασ τεκμθρίωςθσ, ςφμφωνα με το 

ακόλουκο υπόδειγμα: 

Α/Α ΕΛΔΟΣ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ ΣΥΝΤΟΜΘ ΡΕΛΓΑΦΘ 
ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ/ΡΟΔΛΑΓΑΦΕΣ 

ΡΟΣΟΤΘΤΑ 

    

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.7 οι 

οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίγραφα των εν λόγω πιςτοποιιςεων ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν εν λόγω παράγραφο και πίνακα τεκμθρίωςθσ ςτον οποίο κα αναφζρονται ο 

φορζασ πιςτοποίθςθσ, το πρότυπο διαχείριςθσ, ο ςκοπόσ/ καλυπτόμενο αντικείμενο, ο αρικμόσ 

του πιςτοποιθτικοφ, θ θμερομθνία αρχικισ ζκδοςθσ και θ θμερομθνία λιξθσ αυτοφ. 

υγκεκριμζνα, προςκομίηεται πίνακασ τεκμθρίωςθσ, ςφμφωνα με το ακόλουκο υπόδειγμα: 

Α/Α ΦΟΕΑΣ 
ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΣ

ΘΣ 

ΡΟΤΥΡΟ 
ΔΛΑΧΕΛΛΣΘΣ 

ΣΚΟΡΟΣ/ 
ΚΑΛΥΡΤΟΜΕΝΟ 
ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ 

Α. 
ΡΛΣΤΟΡΟΛΘΤΛ

ΚΟΥ 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ 
ΑΧΛΚΘΣ 
ΕΚΔΟΣΘΣ 

ΘΜΕΟΜΘ
ΝΛΑ ΛΘΞΘΣ 

       

Β.6. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ 

είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν 

εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό 

πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 

εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ 

νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, 

πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., 

ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ 

του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 

προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΜΘ), αρκεί θ 

υποβολι αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. τισ λοιπζσ 

περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν 

(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι 

μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 

εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 
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Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 

εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του 

νόμιμου εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, 

μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν 

κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, 

όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα 

τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα 

υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και 

θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται 

από τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ 

πιςτοποίθςθσ που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια 

του Παραρτιματοσ VII του Προςαρτιματοσ 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.  

τα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των 

εν λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν 

λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 

πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο 

καταλλθλότθτασ όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ 

κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από 

τθν υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ 

τουσ.  

Β.8. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα 

παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν 

ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 254 παρ. 2 & 3 του ν. 4412/2016. 

Β.9. τθν 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, ιτοι ιδιωτικό ςυμφωνθτικό μεταξφ προςφζροντοσ και τρίτου, ςτισ ικανότθτεσ του 

οποίου ςτθρίηεται, ι οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο ςφμφωνα με το άρκρο 78 παρ. 1, και το 

άρκρο 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. 

τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία υποψιφιοσ επικαλείται τισ ικανότθτεσ οικονομικοφ φορζα, ο 

οποίοσ με τθ ςειρά του τισ δανείηεται από άλλον οικονομικό φορζα, οφείλει να προςκομίςει όλα 
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τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και για τοσ δφο οικονομικοφσ φορείσ (δθλαδι τόςο 

για τον αμζςωσ όςο και τον εμμζςωσ δανείηοντα ςτον υποψιφιο τισ εν λόγω ικανότθτεσ). 

 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ φμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 

βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ με ςυντελεςτι βαρφτθτασ τόςο για τθν τεχνικι όςο και 

για τθν οικονομικι προςφορά, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων:  

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΚΛΤΘΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ 

ΒΑΥΤΘΤΑΣ (ς) 

Κ1 Σεχνικι Προςφορά 70% 

Κ2 Οικονομικι Προςφορά 30% 

Ειδικότερα θ Σεχνικι Προςφορά υποδιαιρείται ςτα ακόλουκα κριτιρια Κ1 και Κ2:  

Α/Α ΡΕΛΓΑΦΘ ΚΛΤΘΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ 

ΒΑΥΤΘΤΑΣ (ς) 

Κ1 Σεχνικά ςτοιχεία προςφοράσ 90% 

Κ2 Εκπαίδευςθ προςωπικοφ, Εγγφθςθ - υντιρθςθ - Τποςτιριξθ, 

Χρόνοσ Παράδοςθσ 
10% 

Πιο ςυγκεκριμζνα, το Κριτιριο  Ανάκεςθσ Κ1, εξετάηει τθ ςυμφωνία των προςφερόμενων υλικϊν 

με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, όπωσ αυτζσ κακορίηονται ςτα ςυμβατικά τεφχθ και το Κριτιριο 

Ανάκεςθσ Κ2, εξετάηει τθν επάρκεια τθσ παρεχόμενθσ εκπαίδευςθσ, εγγφθςθσ, ςυντιρθςθσ και το 

χρονοδιάγραμμα παραδόςεων και αναλφονται ςτα επιμζρουσ ςτοιχεία, ςφμφωνα με τον 

παρακάτω πίνακα: 

ΚΛΤΙΛΟ  ΡΕΛΓΑΦΘ 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΘΣ 

ΒΑΥΤΘΤΑΣ (ς) 

Κ1.1 Θλεκτρικόσ Πίνακασ/ Pillar/ Πίνακασ Αυτοματιςμοφ με DC 
UPS και αντικεραυνικι προςταςία 

4% 

Κ1.2 
Πλιρθσ διάταξθ προγραμματιηόμενου λογικοφ ελεγκτι (PLC) 
με μονάδα τροφοδοςίασ, CPU και κάρτεσ ειςόδων/ εξόδων/ 

επικοινωνιϊν/ επικοινωνιακόσ εξοπλιςμόσ 
15% 

Κ1.3 
Μετρθτζσ παροχισ (ρεφματοσ, μπαταρίασ, βυκιηόμενου 

ςτελζχουσ, μθχανικοί), πίεςθσ και ςτάκμθσ 
10% 

Κ1.4 
Διάταξθ παρακολοφκθςθσ ποιoτικϊν χαρακτθριςτικϊν ι/ και 

αυτόματθσ χλωρίωςθσ (αναλυτζσ, διατάξεισ inline 
παρακολοφκθςθσ) 

10% 

Κ1.5 
Ρυκμιςτισ τροφϊν (Inverter)/ Διάταξθ Παραγωγισ 

Ενζργειασ  
10% 

Κ1.6 
Σθλεμετρικά Καταγραφικά με εςωτερικι μπαταρία, 

αιςκθτιρια και επικοινωνιακό εξοπλιςμό 
10% 
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Κ1.7 
Αυτόματεσ Πιεηοκραυςτικζσ δικλείδεσ/ Θλεκτρονικόσ 

εξοπλιςμόσ ελζγχου και διαχείριςθσ 
8% 

Κ1.8 Τδραυλικόσ Εξοπλιςμόσ 5% 

Κ1.9 Φορθτόσ Εξοπλιςμόσ Ελζγχου Διαρροϊν (ΦΕ) 6% 

Κ1.10 Εξοπλιςμόσ ΚΕ (Hardware) 5% 

Κ1.11 Λογιςμικά ΚΕ (Software) 7% 

ΑΚΟΛΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ ΚΛΤΘΛΟΥ Κ1 90% 

Κ2.1 Δοκιμαςτικι Λειτουργία - υντιρθςθ - Τποςτιριξθ 4% 

Κ2.2 Εκπαίδευςθ - Σεκμθρίωςθ 4% 

Κ2.3 Χρόνοσ Παράδοςθσ 2% 

ΑΚΟΛΣΜΑ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ ΚΛΤΘΛΟΥ Κ2 10% 

ΑΚΟΛΣΜΑ ΣΥΝΟΛΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΒΑΥΤΘΤΑΣ 100 % 

Θ επάρκεια τθσ εκπαίδευςθσ κα βακμολογθκεί ανάλογα με το προτεινόμενο από τον οικονομικό 

φορζα χρονοπρόγραμμα (πλικοσ ωρϊν), το πλικοσ εκπαιδευομζνων και το περιεχόμενο 

εκπαίδευςθσ ςε ςχζςθ με τθν κάλυψθ των αναγκϊν για λειτουργία και ςυντιρθςθ του 

προςφερόμενου ςυςτιματοσ από το προςωπικό τθσ Τπθρεςίασ, τθν προςφερόμενθ τεκμθρίωςθ 

και τα οριηόμενα ςτθ ςχετικι παράγραφο του τεφχουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν.  

Θ επάρκεια των υπθρεςιϊν Εγγφθςθσ, υντιρθςθσ και Τποςτιριξθσ κα βακμολογθκεί ανάλογα 

με τουσ προτεινόμενουσ χρόνουσ, τθν περιοδικότθτα, το επίπεδο παροχισ υπθρεςιϊν και τον 

παρεχόμενο χρόνο εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ, θ οποία χρονικά ορίηεται κατ’ ελάχιςτον ςε 12 

μινεσ μετά τθν περίοδο δοκιμαςτικισ λειτουργίασ, κακϊσ και τθν διαδικαςία που κα 

ακολουκιςει το προςωπικό του προμθκευτι για τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν, τεχνικι υποςτιριξθ 

των προγραμμάτων, των λογιςμικϊν εφαρμογισ, κ.λ.π. ϊςτε το προςφερόμενο ςφςτθμα να 

λειτουργεί εφρυκμα ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ καταςκευισ του και αξιόπιςτα ςφμφωνα και 

με τα οριηόμενα ςτθ ςχετικι παράγραφο του τεφχουσ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν. 

Ο χρόνοσ παράδοςθσ κα βακμολογθκεί ανάλογα με τον προτεινόμενο χρόνο ολοκλιρωςθσ τθσ 

προμικειασ/ εγκατάςταςθ ο οποίοσ ςε κάκε περίπτωςθ δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τον 

οριηόμενοσ το άρκρο 6.1 τθσ παροφςασ.  

2.3.2 Βακμολόγθςθ και κατάταξθ προςφορϊν  

Θ βακμολόγθςθ κάκε κριτθρίου αξιολόγθςθσ κυμαίνεται από 100 βακμοφσ ςτθν περίπτωςθ που 

ικανοποιοφνται ακριβϊσ όλοι οι όροι των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, αυξάνεται δε μζχρι τουσ 120 

βακμοφσ όταν υπερκαλφπτονται οι απαιτιςεισ του ςυγκεκριμζνου κριτθρίου.   

Κάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ,  είναι 

πλιρωσ και ειδικά αιτιολογθμζνθ και περιλαμβάνει, εκτόσ από τθ βακμολογία και τθν λεκτικι 

διατφπωςθ τθσ κρίςθσ ανά κριτιριο. 
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Θ ςτακμιςμζνθ βακμολογία του κάκε κριτθρίου κα προκφπτει από το γινόμενο του επιμζρουσ 

ςυντελεςτι βαρφτθτασ επί τθ βακμολογία του, θ δε ςυνολικι βακμολογία τθσ προςφοράσ κα 

προκφπτει από το άκροιςμα των ςτακμιςμζνων βακμολογιϊν όλων των κριτθρίων. 

Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο :  

U = ς1.1xΚ1.1 + ….. + ς1.11xΚ1.10 + ς2.1xΚ2.1 +……+ς2.3xΚ2.3 

Κριτιρια με βακμολογία μικρότερθ από 100 βακμοφσ (ιτοι που δεν καλφπτουν/παρουςιάηουν 

αποκλίςεισ από τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ παροφςασ) επιφζρουν τθν απόρριψθ τθσ 

προςφοράσ. 

Πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά είναι εκείνθ που παρουςιάηει το 

μεγαλφτερο τελικό βακμό αξιολόγθςθσ (ΣΒΑ) ο οποίοσ υπολογίηεται με βάςθ τον παρακάτω τφπο: 

ΤΒΑ = 0,7 X (ΣΤΡ) / (maxΣΤΡ) + 0,3 X (minΣΟΡ) / (ΣΟΡ), όπου: 

 ΤΒΑ: Ο τελικόσ βακμόσ αξιολόγθςθσ του Οικονομικοφ φορζα 

 ΣΤΡ: Θ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ του Οικονομικοφ φορζα 

 maxΣΤΡ: Θ μζγιςτθ ςυνολικι βακμολογία τθσ τεχνικισ προςφοράσ μεταξφ όλων των 

Οικονομικϊν φορζων 

 minΣΟΡ:  Θ χαμθλότερθ ςυνολικι οικονομικι προςφορά μεταξφ όλων των Οικονομικϊν 

φορζων 

 ΣΟΡ : Θ ςυνολικι οικονομικι προςφορά του Οικονομικοφ φορζα 

Ο βακμόσ αξιολόγθςθσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο. 

ε περίπτωςθ ιςοβακμίασ περιςςότερων προςφορϊν, ωσ πλζον ςυμφζρουςα προςφορά 

λαμβάνεται αυτι με τθν μεγαλφτερθ βακμολογία Σεχνικισ Προςφοράσ. 

 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθ Διακιρυξθ και τα λοιπά 

τεφχθ και παραρτιματα, για το ςφνολο τθσ προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

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. τθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να 

προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ 

αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ 

διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΘΔΘ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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 

Τπουργικι Απόφαςθ αρικμ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 

διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 

(Ε..Θ.ΔΘ.)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να 

διακζτουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι 

που υποςτθρίηεται από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο 

πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που 

προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 

910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Τ.Α. 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 

λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Θ.ΔΘ.)» και να 

εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΘΔΘ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) 

ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ίδιασ Τ.Α.  

Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν 

τα δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν  προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ 

υπογραφισ, αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, 

εφόςον ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ 

υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. τισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ 

ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ 

δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν 

είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ 

ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του προθγοφμενου εδαφίου φζρει 

υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 

προςφορϊν. 

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 Τπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα 

υποβολισ προςφοράσ ςτο φςτθμα. ε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΘΔΘ, 

θ ανακζτουςα αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

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

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον 

οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 

οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα 

δικαιολογθτικά.  
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Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία 

εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 257 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. τθν ςυνζχεια το 

ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψθφιακά και 

υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι 

φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί 

θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα 

και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf]. 

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του 

υςτιματοσ, όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Σα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία 

υποβάλλονται από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν 

ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι 

προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται 

κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ, με τθν επιφφλαξθ των αναφερκζντων ςτθν τελευταία 

υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ αλλοδαποφσ οικονομικοφσ 

φορείσ. 

Από το φςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται 

ςτον οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

τισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται 

αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι 

φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά 

τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ 

ςφμβαςθσ. 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 

δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα 

αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ 

τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. 

Σζτοια 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 φραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν 

προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν ψθφιακι 
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υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια, τα εγχειρίδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 

ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε 

χρονικό ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε 

εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει 

θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.  

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ  

Σα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 

διαδικαςία περιλαμβάνουν:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (Ε.Ε.Ε..), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του 

άρκρου 79 του ν. 4412/2016,   

β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 302 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα  

2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ  

γ) τουσ πίνακεσ Σεκμθρίωςθσ Οικονομικισ και Χρθματοοικονομικισ επάρκειασ (άρκρα 2.2.9.2.Β3 

και 2.2.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ), Σεχνικισ και Επαγγελματικισ Ικανότθτασ (άρκρα 2.2.9.2.Β4 

και 2.2.6 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) και Προτφπων Διαχείριςθσ (άρκρα 2.2.9.2.Β5 και 2.2.7 τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ). Οι πίνακεσ τεκμθρίωςθσ των ανωτζρω κατθγοριϊν ςυντάςςονται ςε 

ενιαίο ζγγραφο το οποίο υπογράφεται ψθφιακά από τον προςφζροντα.  

δ) Τπ. Διλωςθ του ςυμμετζχοντα μζςω τθσ οποίασ αποδζχεται ότι ζχει μελετιςει λεπτομερϊσ 

όλα τα ςτοιχεία τθσ προμικειασ και ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ όλων των ςτοιχείων τθσ διακιρυξθσ 

κακϊσ και των επιτόπιων ςυνκθκϊν που αφοροφν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και  

ε) τθ βεβαίωςθ γνϊςθσ των τοπικϊν ςυνκθκϊν που κα χορθγθκεί από τθν Τπθρεςία ςφμφωνα με 

τισ απαιτιςεισ του άρκρου 2.4.7 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι 

αρχείων τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΘΔΘ και 

αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Παράρτθμα ΙΙ).  

Σο εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΘΔΘ. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 

εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν 

ιςχφει για τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.). 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕ για 

κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.  

2.4.3.2 Τεχνικι Ρροςφορά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 

τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο τεφχοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν περιγράφοντασ ακριβϊσ 

πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Περιλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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και δικαιολογθτικά που ορίηονται ρθτά ςτο τεφχοσ τεχνικϊν προδιαγραφϊν, βάςει των οποίων κα 

αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων ειδϊν.  

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό 

μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν 

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

οικονομικϊν προςφορϊν 

Θ Οικονομικι Προςφορά πρζπει να περιλαμβάνει τα ακόλουκα ζντυπα τα οποία διατίκενται ωσ 

παραρτιματα ΧΙΙ και ΧΙΙΙ τθσ παροφςασ, πρζπει να ςυμπλθρωκοφν από το ςυμμετζχοντα και να 

υποβλθκοφν θλεκτρονικά ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΘΔΘ: 

 Σον Προχπολογιςμό Προςφοράσ και  

 Σο Σιμολόγιο Προςφοράσ 

ε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ του περιεχομζνου των δφο τευχϊν ι/ και τθσ ςυνολικισ τιμισ 

που καταχωρικθκε ςτθν θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ, θ προςφορά κα απορρίπτεται.  

Θ τιμι τθσ προςφοράσ κα είναι αποκλειςτικά ςε Ευρϊ και κα πρζπει να αναγράφεται αρικμθτικά 

και ολογράφωσ (ςτα πεδία των ςυνόλων των ςτακμϊν).  

τθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα 

με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν 

ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και 

ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Π.Α. επί τοισ 

εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται αυτόματα από το ςφςτθμα.  Οι προςφερόμενεσ τιμζσ 

είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. Ωσ απαράδεκτεσ 

κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ:  

α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΤΡΩ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΤΡΩ 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. 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 

ζξι (6) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. Προςφορά θ οποία ορίηει χρόνο 

ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν 

ανακζτουςα αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ 

ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 302 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. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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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 θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, 

κατά περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο 

ςυμφζρον, οπότε οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν 

είτε να παρατείνουν τθν προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν 

τθν πάροδο του ανωτζρω ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. τθν 

τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και 

αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

ε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ 

προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των 

προςφορϊν, απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο 

πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. 

(Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν 

ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ 

ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. 

(Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Πρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν 

κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ, 

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 310 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία εκ παραδρομισ περιλαμβάνει δικαιολογθτικά του υποφακζλου τθσ «Οικονομικισ 

Προςφοράσ» του οικονομικοφ φορζα ι παράκεςθ οποιουδιποτε οικονομικοφ ςτοιχείου ςτον 

υποφάκελο «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ – Σεχνικι Προςφορά» ι αντιςτρόφωσ (λόγω μθ εφρεςθσ 

κατά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του υποφακζλου «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ – Σεχνικι 

Προςφορά»). 

ςτ) 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 
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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. 

2.4.7 Τοπικζσ Συνκικεσ 

Με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του, ο διαγωνιηόμενοσ αποδζχεται ότι ζχει μελετιςει 

λεπτομερϊσ όλα τα ςτοιχεία τθσ προμικειασ και ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ όλων των ςτοιχείων τθσ 

διακιρυξθσ κακϊσ και των επιτόπιων ςυνκθκϊν που αφοροφν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Προκειμζνου οι ςυμμετζχοντεσ να υπογράψουν τθν απαιτοφμενθ Τπ. Διλωςθ γνϊςθσ και 

αποδοχισ των τοπικϊν ςυνκθκϊν (ςτο φάκελο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ) και να προβοφν 

ςε τυχόν επιμετριςεισ που κεωριςουν αναγκαίεσ, κα πρζπει να επιςκεφκοφν τουσ χϊρουσ 

εγκατάςταςθσ των ςυςτθμάτων και του εξοπλιςμοφ, κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ προσ τθν 

υπθρεςία.  

Σο ςχετικό αίτθμα κα πρζπει να υποβλθκεί ςτθν υπθρεςία, μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr, του Ε..Θ.ΔΘ.. Οι ενδιαφερόμενοι κα ενθμερωκοφν μζςω τθσ 

Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε..Θ.ΔΘ.. για τισ διακζςιμεσ θμερομθνίεσ και 

ϊρεσ κατά τισ οποίο μπορεί να πραγματοποιθκεί θ επίςκεψθ των ενδιαφερομζνων ςτισ 

εγκαταςτάςεισ. Επιπλζον θ υπθρεςία κα διακζςει το απαραίτθτο προςωπικό που κα ςυνοδεφςει 

τουσ ςυμμετζχοντεσ και κα παράςχει τισ ςχετικζσ πλθροφορίεσ. Με το πζρασ τθσ επίςκεψθσ θ 

Ανακζτουςα Αρχι κα προμθκεφςει τουσ ενδιαφερόμενουσ βεβαίωςθ τθσ γνϊςθσ των τοπικϊν 

ςυνκθκϊν, θ οποία κα πρζπει να υποβλθκεί ςτο φάκελο δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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3. ΔΛΕΝΕΓΕΛΑ ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑΣ - ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Σο πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΘΔΘ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ 

θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 

4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ-Σεχνικι 

Προςφορά» τθν 07/11/2019 και ϊρα 10:30 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Προςφορά», κατά τθν 

θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», κατά τθν 

θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  

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. 

Σα αποτελζςματα κάκε ςταδίου επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ ι ςτουσ 

ςυμμετζχοντεσ 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να 

διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το 

περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 310 του ν. 

4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι 

προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο φςτθμα 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 οργάνου.  

β) τθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ 

μόνο των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 

ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ και βακμολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τα ςχετικϊσ προβλεπόμενα 

ςτον ν.4412/2016 και τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ 

όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν 
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προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν, με βάςθ τα 

κριτιρια αξιολόγθςθσ του άρκρου 2.3.1 και 2.3.2 τθσ παροφςασ. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να 

ςυντάςςεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο ,μζςω τθσ 

λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 

Σα αποτελζςματα των εν λόγω ςταδίων («Δικαιολογθτικά υμμετοχισ» & «Σεχνικι Προςφορά» 

επικυρϊνονται με απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία 

κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 

ςυςτιματοσ ΕΘΔΘ,  ςτουσ προςφζροντεσ, μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ 

ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν των ωσ άνω ςταδίων. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ 

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

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 

θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι φάκελοι των οικονομικϊν 

προςφορϊν εκείνων των προςφερόντων που δεν ζχουν απορριφκεί ςφμφωνα με τα ανωτζρω. 

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, θ 

ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι, εντόσ 

αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 

ςχετικισ πρόςκλθςθσ. τθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 313 και 314 ν. 4412/2016.  

τθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι 

βακμολογία μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με 

τθν μεγαλφτερθ ςυνολικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν 

τθν ίδια ςυνολικι βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ, θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με 

κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςοδφναμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ 

γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία αυτϊν των οικονομικϊν φορζων.   

Σα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Προςφορά») επικυρϊνονται με απόφαςθ 

του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ, 

μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΘΔΘ,  ςτουσ προςφζροντεσ 

μαηί με αντίγραφο των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν του 

ωσ άνω ςταδίου. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ. 

ε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία 

προςφορά, εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των 

ςταδίων, ιτοι Δικαιολογθτικϊν υμμετοχισ, Σεχνικισ Προςφοράσ και Οικονομικισ Προςφοράσ. 
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3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ - Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  

πρόςκλθςθ μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 

κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) 

θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά 

ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ 

διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται 

ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. 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. 

Σα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), 

θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ 

από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ κατά τισ 

διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, 

μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ 

διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν 

κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Όταν υπογράφονται από τον 

ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ 

τουσ και αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ 

κατακφρωςθ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που 

υποβλικθκαν και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του 

παρόντοσ, αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ 

υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι 

ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία 

υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν 

από τισ αρμόδιεσ αρχζσ. 

Σο παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 

δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και 

πριν το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 

4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνεια. 

Όςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 

κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν 

αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ 

ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 
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i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν 

με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ, είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται 

οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 

2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

ε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ 

ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Ζγγραφο φμβαςθσ, ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν 

διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν 

κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει 

ζνα ι περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια 

ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με 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, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ 

δικαιολογθτικϊν κατά τα ανωτζρω οριηόμενα. Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, ςτθν ςυνζχεια το 

κοινοποιεί μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ 

ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. 

Σα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 

επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που 

δεν ζχει αποκλειςτεί οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του 

ςυςτιματοσ.   

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι 

δεν τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Σα 

ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ 

επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ : 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 

παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Π.Π. και 

ςε περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Π.Π., εκδοκεί απόφαςθ 
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επί τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 

β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό υνζδριο, ςφμφωνα με τα 

άρκρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, (εφόςον απαιτείται) και 

γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ 

υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, 

που υπογράφεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν 

επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν 

περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ 

απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, 

κζτοντάσ του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Σο ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

τθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα 

ςτθν τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 

εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον 

προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά. 

 

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία  

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ 

και ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ 

νομοκεςίασ, δικαιοφται να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΠΠ κατά τθσ ςχετικισ 

πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και 

πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του. ε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ 

τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 

χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει 

τα ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

ε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι 

δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» 

του ΕΘΔΘ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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«Προδικαςτικι Προςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ 

αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι 

υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 

προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 

ςτο άρκρο 19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Τ.Α..  

Σο παράβολο  επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 

προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΠΠ επί τθσ 

προςφυγισ, θ ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν 

οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ 

ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΠΠ μετά 

από άςκθςθ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Κατ’ εξαίρεςθ, δεν 

κωλφεται θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν 

ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι. 

Κατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ 

διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 

του ν.4412/2016. 

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

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν 

περ. α του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 

του άρκρου 9 του π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα ςτθν 

περ. β του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 

του άρκρου 9 του π.δ. 39/2017. 

Θ ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και 

νομικϊν ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε 

περίπτωςθ παρζμβαςθσ, των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι 

απορρίπτει τθν προςφυγι με απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία 

είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ προςφυγισ 

Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί 

να ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ 

διαδικαςίασ. ε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι 

υποβάλλεται ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται 

αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΘΔΘ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με 

οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. Τπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ 

αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΘΔΘ ζωσ πζντε 

(5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art368
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Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ 

από τθν ΑΕΠΠ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των 

ζνδικων βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 

4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Όποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ 

ΑΕΠΠ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων 

ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΠΠ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι 

προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ 

λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΠΠ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν 

ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι 

ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ 

αίτθςθσ ακφρωςθσ. 

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

ακφρωςθσ. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν 

από τθν κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για 

τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο 

άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι 

διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

Σζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΠΠ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ 

τθσ ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 

4412/2016. 

 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 317 του ν. 4412/2016, 

μετά από γνϊμθ τθσ αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα 

ι παραλείψεισ ςε οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του 

αρμόδιου οργάνου, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το 

αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το 

ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

4.1 Εγγυιςεισ   

4.1.1 Εγγυιςεισ Καλισ εκτζλεςθσ/ Ρροκαταβολισ 

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 ΦΠΑ, 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 και τα οριηόμενα 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 τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. 

ε 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 ΦΠΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ 

αυτι ειδικότερα ορίηει.  

τθν περίπτωςθ χοριγθςθσ προκαταβολισ, μεγαλφτερου φψουσ από αυτό που καλφπτεται με τθν 

εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ προςκομίηεται από τον ανάδοχο εγγφθςθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με 

το άρκρο 302 παρ. 1 (δ) του ν. 4412/2016 και 2.1.5. τθσ παροφςασ,  που κα καλφπτει τθ διαφορά 

μεταξφ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλομζνθσ 

προκαταβολισ. Θ προκαταβολι και θ εγγφθςθ προκαταβολισ χορθγοφνται τμθματικά, ςφμφωνα 

με τθν παράγραφο 5.1. τθσ παροφςασ (τρόποσ πλθρωμισ). 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ και θ εγγφθςθ προκαταβολισ αποδεςμεφονται τμθματικά, κατά το 

ποςό που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ των υλικϊν  που παραλιφκθκε 

οριςτικά 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.  

4.1.2 Εγγυιςεισ Καλισ Λειτουργίασ  

Μετά τθν ζγκριςθ  του πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ και προκειμζνου να αποδεςμευτεί θ 

εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, απαιτείται θ κατάκεςθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. Ο χρόνοσ 

εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ ξεκινά μετά τθν οριςτικι παραλαβι και θ διάρκειά του ορίηεται ςτθν 

προςφορά του αναδόχου και ςε κάκε περίπτωςθ δεν κα είναι μικρότεροσ από τον ελάχιςτο χρόνο 

εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 6.6 τθσ παροφςασ. Ο ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να εκτελεί τα όςα περιγράφονται ςτο άρκρο  6.6 τθσ παροφςασ, κακϊσ και όςα 

περιγράφει ο ίδιοσ ςτθν προςφορά του. 
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Θ εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό είκοςι χιλιάδεσ ευρϊ (20.000,00 

€) και επιςτρζφεται μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ 

εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, διάςτθμα κατά το οποίο θ επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ 

ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται 

για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, όπωσ ζχει 

τροποποιθκεί και ιςχφει, οι όροι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ 

Κϊδικασ.  

 

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 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 

Παράρτθμα Χ του Προςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016, κακϊσ και τισ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ 

περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου. 

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. 

4.3.2 τισ ςυμβάςεισ προμθκειϊν προϊόντων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 

2939/2001, επιπλζον του όρου τθσ παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όροσ ότι ο ανάδοχοσ 

υποχρεοφται κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ να τθρεί τισ 

υποχρεϊςεισ των παραγράφων 2 και 11 του άρκρου 4β ι και τθσ παρ. 1 του άρκρου 12 ι και τθσ 

παρ. 1 του άρκρου 16 του ν.2939/2001. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων ελζγχεται από τθν 

ανακζτουςα αρχι μζςω του αρχείου δθμοςιοποίθςθσ εγγεγραμμζνων παραγωγϊν ςτο Εκνικό 

Μθτρϊο Παραγωγϊν (ΕΜΠΑ) που τθρείται ςτθν θλεκτρονικι ςελίδα του Ε.Ο.ΑΝ. εντόσ τθσ 

προκεςμίασ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προχπόκεςθ για 

τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ςτο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αρικμοφ ΕΜΠΑ του 

υπόχρεου παραγωγοφ. Θ μθ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παροφςασ παραγράφου ζχει τισ 

ςυνζπειεσ τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016. 

 

4.4 Υπεργολαβία 

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 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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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 υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ 

χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά 

ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. ε 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. 

ε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου όςον αφορά 

τθ χρθματοοικονομικι επάρκεια-τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα και ςυντρζχουν ςτο 

πρόςωπό του οι λόγοι αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3. τθσ παροφςασ, τότε υποχρεοφται να 

τον αντικαταςτιςει.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι 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.  

Όταν 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 336 του ν. 4412/2016.  

 

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Σροποποιιςεισ ι αλλαγζσ τθσ ςφμβαςθσ επιτρζπονται εφόςον δεν αλλοιϊνουν το φυςικό και 

οικονομικό αντικείμενο (είδοσ, ποςότθτα, παραδοτζα, φψοσ ςφμβαςθσ) ςφμφωνα με τουσ όρουσ 

και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 337 του ν. 4412/2016, κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου 

οργάνου και πραγματοποιοφνται με ζγγραφθ ςυμφωνία των ςυμβαλλόμενων μερϊν, θ οποία κα 

αποτελεί Παράρτθμα τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ. 
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4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ  

4.6.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να 

καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 338 

του ν. 4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ 

που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από 

τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των 

υποχρεϊςεων που υπζχει από τισ υνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει 

αναγνωριςτεί με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του 

άρκρου 258 τθσ ΛΕΕ. 
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5. ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

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

Με τθ χοριγθςθ ζντοκθσ προκαταβολισ μζχρι ποςοςτοφ 50% τθσ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ Φ.Π.Α., 

με τθν κατάκεςθ  ιςόποςθσ εγγφθςθσ θ οποία κα καλφπτει τθ διαφορά μεταξφ του ποςοφ τθσ 

εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και του ποςοφ τθσ καταβαλλόμενθσ προκαταβολισ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο άρκρο 302§1 περ. δ του ν. 4412/2016 και 4.1.1 τθσ παροφςθσ και τθν καταβολι 

του υπολοίπου είτε μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν είτε με πλθρωμι ποςοςτοφ 20% τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ ΦΠΑ αναλογικά με κάκε πρωτόκολλο παραλαβισ κατόπιν του 

μακροςκοπικοφ ελζγχου και τθν εξόφλθςθ τθσ υπόλοιπθσ ςυμβατικισ αξίασ με τον ςυνολικό ΦΠΑ 

μετά τθν οριςτικι παραλαβι των υλικϊν. Ο εν λόγω τρόποσ πλθρωμισ εφαρμόηεται και ςτθν 

περίπτωςθ τμθματικϊν παραδόςεων. Ωσ τμθματικι παράδοςθ νοείται θ πλιρθσ παράδοςθ και 

εγκατάςταςθ του εξοπλιςμοφ που περιλαμβάνει τουλάχιςτον ζνα (1) ςτακμό οποιουδιποτε 

τφπου ι θ ολοκλιρωςθ τθσ παροχισ των προβλεπόμενων Τπθρεςιϊν. Για κάκε τμθματικι 

παράδοςθ ςυντάςςεται πρωτόκολλο παραλαβισ. 

Μετά τθν κατ’ αρχιν παραλαβι και του τελευταίου ςτακμοφ και τθ δοκιμαςτικι και επιτυχι 

λειτουργία αυτϊν όπωσ προβλζπεται ςτθν παροφςα και αφοφ ζχει ολοκλθρωκεί θ προβλεπόμενθ 

εκπαίδευςθ του προςωπικοφ τθσ υπθρεςίασ και οι λοιπζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου, 

ςυντάςςεται πρωτόκολλο οριςτικισ Ποςοτικισ και Ποιοτικισ Παραλαβισ (πζρασ δοκιμαςτικισ 

λειτουργίασ). Ο λογαριαςμόσ που κα το ςυνοδεφει κα είναι το ςυνολικό ποςό τθσ ςφμβαςθσ. Θ 

αποπλθρωμι του κα γίνει με τθν ζγκριςθ του Πρωτοκόλλου Οριςτικισ Ποςοτικισ και Ποιοτικισ 

Παραλαβισ τθσ προμικειασ (του ςυςτιματοσ), οπότε και κα επιςτραφεί το υπόλοιπο τθσ 

εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ και εφόςον ζχει ιδθ δοκεί θ αντίςτοιχθ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ. 

Μετά το πζρασ του θμίςεωσ χρόνου καλισ λειτουργίασ (ςφμφωνα με τθν τεχνικι προςφορά) και 

τθν βεβαιωμζνθ καλι λειτουργία και εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου, κα 

ςυνταχκεί αντίςτοιχο πρωτόκολλο και κα επιςτραφεί, μετά τθν ζγκριςι του, το 50% τθσ εγγφθςθσ 

καλισ λειτουργίασ. 

Μετά τθν λιξθ και του υπόλοιπου χρόνου εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ και τθν βεβαιωμζνθ καλι 

λειτουργία και εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του Αναδόχου, κα ςυνταχκεί αντίςτοιχο 

πρωτόκολλο και κα επιςτραφεί, μετά τθν ζγκριςι του, το υπόλοιπο 50% τθσ Εγγφθςθσ Καλισ 

Λειτουργίασ, το οποίο αποτελεί και εξόφλθςθ του Αναδόχου. 

Θ οριςμζνθ επιτροπι παραλαβισ εκτελεί όλουσ τουσ προβλεπόμενουσ μακροςκοπικοφσ 

ελζγχουσ, επιτόπιουσ ελζγχουσ ςε κάκε ςτακμό και ελζγχουσ καλισ λειτουργίασ του ςυνολικοφ 

ςυςτιματοσ. 

Όλοι οι λογαριαςμοί είναι ανακεφαλαιωτικοί και από κάκε λογαριαςμό αφαιροφνται οι 

προθγοφμενεσ πλθρωμζσ. Σα πρωτόκολλα παραλαβισ κοινοποιοφνται υποχρεωτικά ςτουσ 

Αναδόχουσ. 

Θ παραπάνω προκαταβολι κα είναι ζντοκθ. Κατά τθν εξόφλθςθ κα παρακρατείται τόκοσ επί τθσ 

ειςπραχκείςασ προκαταβολισ και για το χρονικό διάςτθμα υπολογιηόμενου από τθν θμερομθνία 
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λιψεωσ μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ. Για τον υπολογιςμό του τόκου 

κα λαμβάνεται υπόψθ το φψοσ του επιτοκίου των εντόκων γραμματίων του Δθμοςίου 12μθνθσ 

διάρκειασ που κα ιςχφει κατά τθν θμερομθνία λιψθσ τθσ προκαταβολισ προςαυξθμζνο κατά 

0,25 ποςοςτιαίεσ μονάδεσ το οποίο  κα παραμζνει ςτακερό μζχρι τθν εξάντλθςθ του ποςοφ τθσ 

χορθγθκείςασ προκαταβολισ. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν 

και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 

4412/2016, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ 

υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα 

με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.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 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων 

τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Τπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ 

Δθμοςίων υμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει). 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΠΑ, τθσ 

αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Σο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε 

πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ 

Δθμοςίων υμβάςεων και Προμθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων 

τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 

Προδικαςτικϊν Προςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και 

ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα 

που απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

αρμόδιου οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι 

δεν επιςκευάςει ι ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που 

του δοκεί, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016. 

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, 
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τον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ 

του αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

β) είςπραξθ εντόκωσ τθσ προκαταβολισ που χορθγικθκε ςτον ζκπτωτο από τθ ςφμβαςθ ανάδοχο 

είτε από ποςόν που δικαιοφται να λάβει είτε με κατάκεςθ του ποςοφ από τον ίδιο είτε με 

κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ προκαταβολισ. Ο υπολογιςμόσ των τόκων γίνεται από τθν θμερομθνία 

λιψθσ τθσ προκαταβολισ από τον ανάδοχο μζχρι τθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ απόφαςθσ 

κιρυξθσ του ωσ εκπτϊτου, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο επιτοκίου για τόκο από 

δικαιοπραξία, από τθν θμερομθνία δε αυτι και μζχρι τθσ επιςτροφισ τθσ, με το ιςχφον κάκε 

φορά επιτόκιο για τόκο υπερθμερίασ. 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 306 του ν. 4412/2016 

αποκλειςμόσ του αναδόχου από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί – παραδοκεί- εγκαταςτακεί 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 πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ 

που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Σο παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων 

ι εγκατεςτθκζντων υλικϊν, χωρίσ ΦΠΑ. 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- 

εγκατάςταςθ 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. 

Εφόςον ο ανάδοχοσ ζχει λάβει προκαταβολι, εκτόσ από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτζρω 

πρόςτιμο, καταλογίηεται ςε βάροσ του και τόκοσ επί του ποςοφ τθσ προκαταβολισ, που 

υπολογίηεται από τθν επόμενθ τθσ λιξθσ του ςυμβατικοφ χρόνου, μζχρι τθν προςκόμιςθ του 

ςυμβατικοφ υλικοφ, με το ιςχφον κάκε φορά ανϊτατο όριο του ποςοςτοφ του τόκου 

υπερθμερίασ. 

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. 

ε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε 

όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 
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5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των 

όρων των άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ 

παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. (Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ 

εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ 

ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από 

τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ 

άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει 

το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ 

περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ 

προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 

απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ 

διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί 

εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ 

απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ 

τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

 

5.4 Δικαςτικι Επίλυςθ Διαφορϊν 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που 

ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι 

αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο τθσ Περιφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα 

ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από τθν 

άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ 

προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, διαφορετικά θ προςφυγι 

απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

6.1  Χρόνοσ παράδοςθσ  

6.1.1. Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςε δζκα πζντε (15) μινεσ από τθν θμερομθνία 

υπογραφισ τθσ (12 μινεσ για τθν παράδοςθ/ εγκατάςταςθ και 3 μινεσ για τθν εκπαίδευςθ του 

προςωπικοφ του Διμου, τθν τεκμθρίωςθ και τθ δοκιμαςτικι λειτουργία του ςυνολικοφ 

ςυςτιματοσ) 

Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ/ εγκατάςταςθσ μπορεί να παρατείνεται, πριν 

από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 

του ν. 4412/2016. τθν 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 και τθν 

επιτροπι παραλαβισ, για τθν θμερομθνία που προτίκεται να παραδϊςει εγκατεςτθμζνο και 

πλιρωσ λειτουργικό μζροσ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ 

θμζρεσ νωρίτερα. 

 

6.2  Ραραλαβι - Χρόνοσ και τρόποσ παραλαβισ  

6.2.1. H παραλαβι των τμθμάτων του ςυμβατικοφ αντικειμζνου γίνεται από επιτροπζσ, 

πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του 

άρκρου 221 του Ν.4412/16  ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το 

Παράρτθμα IV τθσ παροφςασ (ςχζδιο ςφμβαςθσ). Κατά τθν διαδικαςία παραλαβισ διενεργείται 

ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ παρουςία του αναδόχου. Ο ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν 

γίνεται μακροςκοπικά. 

Σο κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 

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. 

Σα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) 

κοινοποιοφνται υποχρεωτικά και ςτουσ αναδόχουσ. 

Τλικά 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 
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του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Σα ζξοδα 

βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον ανάδοχο. 

Επίςθσ, εάν ο τελευταίοσ διαφωνεί με τα αποτελζςματα των εργαςτθριακϊν εξετάςεων που  

διενεργικθκαν από πρωτοβάκμιεσ ι δευτεροβάκμιεσ επιτροπζσ παραλαβισ μπορεί να ηθτιςει 

εγγράφωσ εξζταςθ 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. 

Σο αποτζλεςμα  τθσ κατϋζφεςθ 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 (10) θμερϊν το πολφ από τθν θμερομθνία διενζργειασ των 

προβλεπόμενων ελζγχων.  

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. 

 

6.3 Ειδικοί όροι αςφάλιςθσ και ποιοτικοφ ελζγχου ςτο εξωτερικό 

Μζχρι να τεκεί ολόκλθρο το ζργο ςε πλιρθ λειτουργία κεματοφφλακασ των υλικϊν που ζχει 

προςκομιςκεί ορίηεται ο προμθκευτισ. Σα υλικά αυτά μποροφν να αποκθκευτοφν ςε αποκικεσ ι 

χϊρουσ τθσ Τπθρεςίασ μετά από αίτθμα του προμθκευτι, τθν ευκφνθ όμωσ κα εξακολουκιςει να 

ζχει ο προμθκευτισ. Όλα τα υλικά και εγκαταςτάςεισ των εργαςιϊν κα πρζπει να αςφαλιςτοφν 

από τον προμθκευτι κατά παντόσ κινδφνου (κλοπι, πυρκαϊά κ.λ.π.) ςε αναγνωριςμζνθ 

αςφαλιςτικι εταιρεία και μζχρι τθν θμερομθνία οριςτικισ παράδοςθσ του ςυςτιματοσ. Σο 

αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο κα προςκομιςκεί ςτθν Τπθρεςία και αποτελεί προχπόκεςθ για τθν 

προϊκθςθ των αντίςτοιχων πλθρωμϊν. 
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Πριν από τθ φόρτωςι του εξοπλιςμοφ που περιλαμβάνει θ ςφμβαςθ ςτο εργοςτάςιο του οίκου 

καταςκευισ  ι κατά το ςτάδιο καταςκευισ τουσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί αποςτείλει επιτροπι 

από εξειδικευμζνουσ υπαλλιλουσ ι τθν επιτροπι παραλαβισ, για τθ διενζργεια του ελζγχου 

ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ περί δθμοςίων ςυμβάςεων, τον ποιοτικό και ποςοτικό ζλεγχο. 

τθν περίπτωςθ αυτι, θ οριςτικι παραλαβι του υλικοφ γίνεται ςτθν Ελλάδα από τθν αρμόδια 

επιτροπι παραλαβισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα από τθ ςφμβαςθ και τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

Ζναντι τθσ επιτροπισ ο οικονομικόσ φορζασ ζχει τισ εξισ υποχρεϊςεισ: 

α) Να διακζτει τα απαιτοφμενα τεχνικά μζςα και εργατοτεχνικό προςωπικό, ιδίωσ για 

μετακίνθςθ, μετατόπιςθ, ςτοιβαςία του προσ ζλεγχο υλικοφ και για κάκε άλλθ ενζργεια που είναι 

αναγκαία για τον ζλεγχο. 

β) Να διακζτει για τθν εξακρίβωςθ τθσ ποιότθτασ του προσ ζλεγχο υλικοφ όςα τεχνικά μζςα ζχει 

ςτθν διάκεςθ του. 

γ) Να ενθμερϊνει τθν επιτροπι, ςχετικά με τθν πορεία εκτζλεςθσ τθσ παραγγελίασ. 

δ) ε περίπτωςθ απόρριψθσ των υλικϊν, ο οικονομικόσ φορζασ βαρφνεται με τα ζξοδα που κα 

προκφψουν από τον απαιτοφμενο ζλεγχο ι ελζγχουσ. 

Θ αξία των δειγμάτων και αντιδειγμάτων του υλικοφ, όπου τοφτο απαιτείται, κατά τον ζλεγχο ςτο 

εξωτερικό, βαρφνει τον οικονομικό φορζα. 

Θ επιτροπι υποχρεοφται, αν διαπιςτωκεί κατά τον ζλεγχο ότι το υλικό δεν ανταποκρίνεται ςτισ 

απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ, να μθν εκδϊςει το πιςτοποιθτικό ελζγχου. 

 

6.4  Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – Αντικατάςταςθ 

6.4.1. ε 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. 
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6.5 Δείγματα – Δειγματολθψία – Εργαςτθριακόσ ζλεγχοσ – Επίδειξθ Ραρόμοιων Συςτθμάτων 

Θ επιτροπι αξιολόγθςθσ, κατά το ςτάδιο τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ δφναται να καλζςει τουσ 

ςυμμετζχοντεσ να προςκομίςουν για δειγματιςμό και επίδειξθ λειτουργίασ οποιοδιποτε μζροσ 

του εξοπλιςμοφ ι των λογιςμικϊν που προςφζρουν και κατά τθν κρίςθ τθσ κεωρείται ςθμαντικό 

για τθν τεχνικι αξιολόγθςθ των προςφορϊν, κζτοντάσ τουσ προκεςμία που δε μπορεί να 

υπερβαίνει τισ δζκα (10) εργάςιμεσ θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ 

πρόςκλθςθσ.  

ε περίπτωςθ που ο ςυμμετζχον δεν ανταποκρικεί ςτθ ςυγκεκριμζνθ πρόςκλθςθ ι τα 

προςφερόμενα δείγματα ι θ λειτουργία τουσ δε ανταποκρίνονται ςτισ προδιαγραφζσ, τότε αυτόσ 

κα αποκλείεται.  

Λόγω του μεγάλου κόςτουσ και πολυπλοκότθτασ τθσ προμικειασ και για πλθρζςτερθ 

διαμόρφωςθ γνϊμθσ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ τθσ Τπθρεςίασ ο προςφζρων υποχρεοφται ςτο 

ςτάδιο τθσ τεχνικισ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, εφόςον αυτό ηθτθκεί εγγράφωσ από τθν 

Επιτροπι Αξιολόγθςθσ, να επιδείξει παρόμοιο, εγκατεςτθμζνο από αυτόν ςφςτθμα τθλεμετρίασ, 

Διαχείριςθσ Διαρροϊν και ποιότθτασ Δικτφου Υδρευςθσ, ϊςτε να το παρακολουκιςουν ςε 

λειτουργία, ανεξάρτθτα τθσ κατακφρωςθσ ι μθ τθσ προμικειασ ς' αυτόν. Θ ωσ άνω επίδειξθ κα 

πρζπει να πραγματοποιθκεί εντόσ το πολφ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 

ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Άρνθςθ ι ολιγωρία ςτθν ανταπόκριςθ του ζγγραφου αιτιματοσ τθσ 

Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ επιφζρει τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ. Σα ζξοδα μετάβαςθσ, διαμονισ 

και διατροφισ βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τθν Τπθρεςία για μετακίνθςθ είτε εντόσ είτε εκτόσ 

Ελλάδοσ.  

 

6.6 Εγγυθμζνθ λειτουργία προμικειασ 

Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να παρζχει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ διάρκειασ τουλάχιςτον 

δϊδεκα (12) μθνϊν, τόςο για τα επιμζρουσ τμιματα που απαρτίηουν το προςφερόμενο ςφςτθμα 

όςο και για το ςφνολο του ςυςτιματοσ. 

Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία 

του αντικειμζνου τθσ προμικειασ. Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να 

προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο 

και ςε χρόνο που περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ 

επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο ζλεγχο τθσ 

ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ για τθν εγγυθμζνθ λειτουργία 

κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. ε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ 

ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, επιτροπι ειςθγείται ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ςφμβαςθσ τθν 

ζκπτωςθ του αναδόχου. 

Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθν λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ 

επιτροπι παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ 

εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται για τθν ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ 
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απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ. ε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το 

ςυλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει τθν ολικι ι μερικι κατάπτωςθ τθσ εγγυιςεωσ καλισ 

λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 4.1.2 τθσ παροφςασ. Σο πρωτόκολλο εγκρίνεται από το 

αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

6.7 Καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ – Υποκατάςταςθ αναδόχου 

τθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 

ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι 

δφναται να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, 

ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  

Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί 

υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία 

πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται 

ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε 

εκνικζσ διατάξεισ νόμου, θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ 

ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του 

ΑΚ.  

ε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται 

να προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν 

του εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που 

είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ). 

 

Μεγαλόπολθ,    27- 09- 2019 

Ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ του ΔΘΜΟΥ 

 

Ο ΔΘΜΑΧΟΣ 

 

 

 

ΑΚΑΝΑΣΛΟΣ  ΧΛΣΤΟΓΛΑΝΝΟΡΟΥΛΟΣ 
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΘΜΑ Λ – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ  

ΜΕΟΣ Α - ΡΕΛΓΑΦΘ ΦΥΣΛΚΟΥ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟΥ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

ΡΕΛΒΑΛΛΟΝ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ "Προμικεια ςυςτιματοσ απομακρυςμζνου ελζγχου και 

διαχείριςθσ του δικτφου φδρευςθσ του Διμου Μεγαλόπολθσ".  

Βαςικόσ ςτόχοσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ πράξθσ είναι θ προμικεια και εγκατάςταςθ εξοπλιςμοφ για 

τον εξ’ αποςτάςεωσ και ςε πραγματικό χρόνο ποιοτικό και ποςοτικό ζλεγχο του αντλοφμενου ι 

προςφερόμενου φδατοσ το οποίο διανζμεται από τισ διάφορεσ υφιςτάμενεσ υποδομζσ (πθγζσ, 

δεξαμενζσ, γεωτριςεισ και ενδιάμεςα αντλθτικά ςυγκροτιματα), τθν ορκολογικι διαχείριςθ του 

ςυνολικοφ προςφερόμενου φδατοσ προσ τουσ τελικοφσ καταναλωτζσ, τθσ εξελιγμζνθ διαχείριςθ 

τθσ πίεςθσ και τθ ςυνεχι παρακολοφκθςθ των κρίςιμων φυςικοχθμικϊν παραμζτρων του νεροφ 

ςε ςυγκεκριμζνα ςθμεία εςωτερικοφ δικτφου, τον ενεργό εντοπιςμό των απωλειϊν του δικτφου 

κακϊσ επίςθσ και τον άμεςο ζλεγχο και περιοριςμό των βλαβϊν ςτο εςωτερικό δίκτυο.  

Επιπρόςκετα τθσ εξαςφάλιςθσ τθσ επάρκειασ του διατικζμενου προσ κατανάλωςθ φδατοσ, 

ςκοπόσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ μελζτθσ και είναι θ προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ, μζςω του ελζγχου 

τθσ ποιότθτασ και τθσ απολφμανςθσ του παρεχόμενου νεροφ, κακϊσ με τθ ςθμερινι λειτουργία, 

θ διαδικαςία ελζγχου και απολφμανςθσ κρίνεται ανεπαρκισ. 

Θ πράξθ είναι ςυναφισ με τθν κατθγορία μζτρων ΟM05  (κωδικόσ ΟΜ05-4) για τθν προϊκθςθ 

τθσ αποδοτικισ και αειφόρου χριςθσ νεροφ (ΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΘ ΛΕΚΑΝΩΝ ΑΠΟΡΡΟΘ 

ΠΟΣΑΜΩΝ ΤΔ ΔΤΣΙΚΘ ΠΕΛΟΠΟΝΝΘΟΤ, EL01 1θ Ανακεϊρθςθ) και ςυγκεκριμζνα με τισ δράςεισ 

εκςυγχρονιςμοφ και αποκατάςταςθσ/ ενίςχυςθσ των δικτφων φδρευςθσ των μεγάλων 

πολεοδομικϊν ςυγκροτθμάτων του ΤΔ - Ζλεγχοι διαρροϊν.   

Θ προτεινόμενθ πράξθ ςυμβάλει ςτθν άρςθ τθσ 'εκ των προτζρων αιρεςιμότθτασ (ΕΠΑ 2014-

2020), ςτον τομζα υδατικϊν πόρων ςχετικά με τθν τιμολογιακι πολιτικι για το νερό που κα 

παρζχει επαρκι κίνθτρα ςτουσ χριςτεσ για τθν αποδοτικι χριςθ υδατικϊν πόρων και με τθν 

επαρκι ςυνειςφορά των διαφορϊν χριςεων του νεροφ ςτθν ανάκτθςθ του κόςτουσ των 

υπθρεςιϊν φδρευςθσ, ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο ΔΛΑΠ.  

Θ ςυμβολι προκφπτει λόγω τθσ αναβάκμιςθσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν του Διμου 

(ςυγκζντρωςθ και ανάλυςθ αξιόπιςτων ποιοτικϊν και ποςοτικϊν δεδομζνων), τόςο ςε επίπεδο 

λειτουργίασ όςο και ςυντιρθςθσ του δικτφου και των λοιπϊν υποδομϊν φδρευςθσ, με ςτόχο τθν 

ανάκτθςθ του κόςτουσ υπθρεςιϊν φδατοσ, ςφμφωνα με τθν οικονομικι ανάλυςθ τθσ Οδθγίασ 

2000/20/ΕΚ. 

ΜΕΟΣ Β- ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟ ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΘΜΟ Ι» του 

Τπουργείου Εςωτερικϊν. 
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Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΠΑ  :  790.000,00 € 

Χρονικι διάρκεια υλοποίθςθσ:  Δζκα Πζντε (15) μινεσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ςυνζταξε το ΕΕΕ με τθ χριςθ τθσ νζασ θλεκτρονικισ υπθρεςίασ Promitheus 

ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ 

ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου φμβαςθσ (ΕΕΕ). Σο περιεχόμενο 

του αρχείου ωσ αρχείο PDF, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, αναρτάται ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο 

μζροσ τθσ διακιρυξθσ, μαηί με τισ οδθγίεσ ςυμπλιρωςισ του. Tο αρχείο XML αναρτάται για τθν 

διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ eΕΕΕ τθ 

ςχετικι απάντθςθ τουσ.  

 

ΡΑΑΤΘΜΑ III – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν  

ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ 1 :   Σχζδιο Εγγυθτικισ Επιςτολισ Συμμετοχισ 

Ρροσ τ..  …………………….. 

ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ  

ΥΡ. ΑΛΚΜ. ………… ΓΛΑ ΡΟΣΟ ΕΥΩ ………. 

Με τθν επιςτολι αυτι ςασ γνωςτοποιοφμε ότι εγγυόμαςτε ρθτά, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, 

ευκυνόμενοι απζναντί ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ αυτοφειλζτεσ υπζρ τθσ «(τίτλοσ προςφζροντα)» 

για ποςό ……………………. Ευρϊ. το ωσ άνω ποςό περιορίηεται θ ευκφνθ μασ για τθν ςυμμετοχι 

ςτθν ανοικτι διαδικαςία τθσ ……………..(θμερομθνία διεξαγωγισ)………. Για τθν «…….(τίτλοσ τθσ 

ηθτοφμενθσ προμικειασ)………….» και για κάκε αναβολι τθσ διαδικαςίασ αυτισ. 

Παραιτοφμαςτε ρθτά και ανεπιφφλακτα του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ από το 

δικαίωμα προβολισ εναντίον ςασ όλων των ενςτάςεων του πρωτοφειλζτθ ακόμθ και των μθ 

πρωςοποπαγϊν και ιδιαίτερα οποιαςδιποτε άλλθσ ζνςταςθσ των άρκρων 852-855, 862-869 του 

Αςτικοφ Κϊδικα, όπωσ και από τα δικαιϊματα μασ που τυχόν απορρζουν από τα υπόψθ άρκρα. 

ε περίπτωςθ που, αποφανκείτε με τθν ελεφκερθ και αδζςμευτθ κρίςθ ςασ τθν οποία κα μασ 

γνωςτοποιιςετε ότι ……………………………… δεν εκπλιρωςε τθν υποχρζωςι τθσ που περιγράφεται 

ανωτζρω ςτο ςθμείο 1, ςασ δθλϊνουμε ότι αναλαμβάνουμε με τθν παροφςα επιςτολι, τθ ρθτι 

υποχρζωςθ να ςασ καταβάλλουμε, χωρίσ οποιαδιποτε αντίρρθςθ ι ζνςταςθ, ολόκλθρο ι μζροσ 

του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςασ και εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν θμζρα 

που μασ το ηθτιςατε, μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ, ενζργεια ι 

ςυγκατάκεςθ τθσ «………………………..» οφτε κα λθφκεί υπόψθ οποιαδιποτε τυχόν ζνςταςθ ι 

επιφφλαξθ ι προςφυγι αυτισ ςτθ διαιτθςία ι ςτα δικαςτιρια, με αίτθμα τθ μθ κατάπτωςθ τθσ 

εγγυθτικισ επιςτολισ ι τθ κζςθ αυτισ υπό δικαςτικι μεςεγγφθςθ. 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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ασ δθλϊνουμε ακόμθ ότι θ υπόψθ εγγφθςθ μασ κα παραμείνει ςε ιςχφ μζχρι τθν ………… ι μζχρι 

να επιςτραφεί ςε εμάσ θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι, μαηί με ζγγραφθ διλωςθ ςασ ότι μασ 

απαλλάςςετε από τθν υπόψθ εγγφθςθ. Μζχρι τότε, κα παραμείνουμε υπεφκυνοι για τθν άμεςθ 

καταβολι ςε εςάσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Τπθρεςία 

ςασ με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμα ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία 

λιξθσ τθσ. 

ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςόν τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε 

ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου Βεβαιϊνουμε ότι όλεσ οι ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Σράπεηάσ 

μασ που ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΠΔΔ ςυμπεριλαμβάνοντασ και αυτι, δεν ξεπερνά το 

όριο που ζχει κακορίςει ο Νόμοσ για τθν Σράπεηά μασ. 

 

ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ 2  :   Σχζδιο Εγγυθτικισ Επιςτολισ Καλισ Εκτζλεςθσ 

Ρροσ τ..  …………………….. 

ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ  

ΥΡ. ΑΛΚΜ. ………… ΓΛΑ ΡΟΣΟ ΕΥΩ ………. 

Με τθν επιςτολι αυτι ςασ γνωςτοποιοφμε ότι εγγυόμαςτε ρθτά, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, 

ευκυνόμενοι απζναντί ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ αυτοφειλζτεσ υπζρ τθσ «…(τίτλοσ αναδόχου)…» 

για ποςό ……………………. Ευρϊ. το ωσ άνω ποςό περιορίηεται θ ευκφνθ μασ για τθν καλι εκτζλεςθ 

των όρων τθσ ςφμβαςθσ «…….(τίτλοσ τθσ ηθτοφμενθσ προμικειασ)………….» μεταξφ τ… ……………… 

και τθσ «…(τίτλοσ αναδόχου)…». 

Παραιτοφμαςτε ρθτά και ανεπιφφλακτα του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ από το 

δικαίωμα προβολισ εναντίον ςασ όλων των ενςτάςεων του πρωτοφειλζτθ ακόμθ και των μθ 

πρωςοποπαγϊν και ιδιαίτερα οποιαςδιποτε άλλθσ ζνςταςθσ των άρκρων 852-855, 862-869 του 

Αςτικοφ Κϊδικα, όπωσ και από τα δικαιϊματα μασ που τυχόν απορρζουν από τα υπόψθ άρκρα. 

ε περίπτωςθ που, αποφανκείτε με τθν ελεφκερθ και αδζςμευτθ κρίςθ ςασ τθν οποία κα μασ 

γνωςτοποιιςετε ότι ……………………………… δεν εκπλιρωςε τθν υποχρζωςι τθσ που περιγράφεται 

ανωτζρω ςτο ςθμείο 1, ςασ δθλϊνουμε ότι αναλαμβάνουμε με τθν παροφςα επιςτολι, τθ ρθτι 

υποχρζωςθ να ςασ καταβάλλουμε, χωρίσ οποιαδιποτε αντίρρθςθ ι ζνςταςθ, ολόκλθρο ι μζροσ 

του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςασ και εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν θμζρα 

που μασ το ηθτιςατε, μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ, ενζργεια ι 

ςυγκατάκεςθ τθσ «………………………..» οφτε κα λθφκεί υπόψθ οποιαδιποτε τυχόν ζνςταςθ ι 

επιφφλαξθ ι προςφυγι αυτισ ςτθ διαιτθςία ι ςτα δικαςτιρια, με αίτθμα τθ μθ κατάπτωςθ τθσ 

εγγυθτικισ επιςτολισ ι τθ κζςθ αυτισ υπό δικαςτικι μεςεγγφθςθ. 

ασ δθλϊνουμε ακόμθ ότι θ υπόψθ εγγφθςθ μασ κα παραμείνει ςε ιςχφ μζχρι τθν ………… ι μζχρι 

να επιςτραφεί ςε εμάσ θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι, μαηί με ζγγραφθ διλωςθ ςασ ότι μασ 

απαλλάςςετε από τθν υπόψθ εγγφθςθ. Μζχρι τότε, κα παραμείνουμε υπεφκυνοι για τθν άμεςθ 
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καταβολι ςε εςάσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ. ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςόν 

τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου Βεβαιϊνουμε ότι όλεσ οι 

ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Σράπεηάσ μασ που ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΠΔΔ 

ςυμπεριλαμβάνοντασ και αυτι, δεν ξεπερνά το όριο που ζχει κακορίςει ο Νόμοσ για τθν Σράπεηά 

μασ. 

 

ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ 3  :   Σχζδιο Εγγυθτικισ Καλισ Λειτουργίασ  

Ρροσ τ..  …………………….. 

ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΛΕΛΤΟΥΓΛΑΣ  

ΥΡ. ΑΛΚΜ. ………… ΓΛΑ ΡΟΣΟ ΕΥΩ ………. 

Με τθν επιςτολι αυτι ςασ γνωςτοποιοφμε ότι εγγυόμαςτε ρθτά, ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, 

ευκυνόμενοι απζναντί ςασ εισ ολόκλθρο και ωσ αυτοφειλζτεσ υπζρ τθσ «…(τίτλοσ αναδόχου)…» 

για ποςό ……………………. Ευρϊ. το ωσ άνω ποςό περιορίηεται θ ευκφνθ μασ για τθν καλι 

λειτουργία του εξοπλιςμοφ τθσ προμικειασ  «…….(τίτλοσ τθσ ηθτοφμενθσ προμικειασ)………….» 

μεταξφ τ… ……………… και τθσ «…(τίτλοσ αναδόχου)…». 

Παραιτοφμαςτε ρθτά και ανεπιφφλακτα του δικαιϊματοσ  τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ από 

το δικαίωμα προβολισ εναντίον ςασ όλων των ενςτάςεων του πρωτοφειλζτθ ακόμθ και των μθ 

πρωςοποπαγϊν και ιδιαίτερα οποιαςδιποτε άλλθσ ζνςταςθσ των άρκρων 852-855, 862-869 του 

Αςτικοφ Κϊδικα, όπωσ και από τα δικαιϊματα μασ που τυχόν απορρζουν από τα υπόψθ άρκρα. 

ε περίπτωςθ που, αποφανκείτε με τθν ελεφκερθ και αδζςμευτθ κρίςθ ςασ τθν οποία κα μασ 

γνωςτοποιιςετε ότι ……………………………… δεν εκπλιρωςε τθν υποχρζωςι τθσ που περιγράφεται 

ανωτζρω ςτο ςθμείο 1, ςασ δθλϊνουμε ότι αναλαμβάνουμε με τθν παροφςα επιςτολι, τθ ρθτι 

υποχρζωςθ να ςασ καταβάλλουμε, χωρίσ οποιαδιποτε αντίρρθςθ ι ζνςταςθ, ολόκλθρο ι μζροσ 

του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςασ και εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν θμζρα 

που μασ το ηθτιςατε, μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Για τθν καταβολι τθσ υπόψθ εγγφθςθσ δεν απαιτείται καμία εξουςιοδότθςθ, ενζργεια ι 

ςυγκατάκεςθ τθσ «………………………..» οφτε κα λθφκεί υπόψθ οποιαδιποτε τυχόν ζνςταςθ ι 

επιφφλαξθ ι προςφυγι αυτισ ςτθ διαιτθςία ι ςτα δικαςτιρια, με αίτθμα τθ μθ κατάπτωςθ τθσ 

εγγυθτικισ επιςτολισ ι τθ κζςθ αυτισ υπό δικαςτικι μεςεγγφθςθ. 

ασ δθλϊνουμε ακόμθ ότι θ υπόψθ εγγφθςθ μασ κα παραμείνει ςε ιςχφ μζχρι τθν ………… ι μζχρι 

να επιςτραφεί ςε εμάσ θ παροφςα εγγυθτικι επιςτολι, μαηί με ζγγραφθ διλωςθ ςασ ότι μασ 

απαλλάςςετε από τθν υπόψθ εγγφθςθ. Μζχρι τότε, κα παραμείνουμε υπεφκυνοι για τθν άμεςθ 

καταβολι ςε εςάσ του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ. ε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςόν 

τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου Βεβαιϊνουμε ότι όλεσ οι 

ιςχφουςεσ Εγγυθτικζσ Επιςτολζσ τθσ Σράπεηάσ μασ που ζχουν χορθγθκεί ςτο Δθμόςιο και ΝΠΔΔ 

ςυμπεριλαμβάνοντασ και αυτι, δεν ξεπερνά το όριο που ζχει κακορίςει ο Νόμοσ για τθν Σράπεηά 

μασ. 

 





ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΠΟΜΑΚΡΤΜΕΝΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΣΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΤΔΡΕΤΗ ΣΟΤ 
ΔΗΜΟΤ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ 

Διακιρυξθ - ελίδα 62 

ΡΑΑΤΘΜΑ IV – Σχζδιο Σφμβαςθσ 

Επιςυνάπτεται ωσ ξεχωριςτό τεφχοσ. 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ V: Ρερίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ 

Επιςυνάπτεται ωσ ξεχωριςτό τεφχοσ. 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ VI: Ειδικι Συγγραφι υποχρεϊςεων 

Επιςυνάπτεται ωσ ξεχωριςτό τεφχοσ. 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ VΛΛ:  Γενικι Συγγραφι υποχρεϊςεων 

Επιςυνάπτεται ωσ ξεχωριςτό τεφχοσ. 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ VIII:  Τεχνικι περιγραφι 

Επιςυνάπτεται ωσ ξεχωριςτό τεφχοσ. 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ IX:  Τεχνικζσ προδιαγραφζσ  

Επιςυνάπτεται ωσ ξεχωριςτό τεφχοσ. 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ X:  Τιμολόγιο τθσ μελζτθσ  

Επιςυνάπτεται ωσ ξεχωριςτό τεφχοσ. 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ XI:  Ρροχπολογιςμόσ τθσ μελζτθσ  

Επιςυνάπτεται ωσ ξεχωριςτό τεφχοσ. 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ XΛΛ: Υπόδειγμα Τιμολογίου Ρροςφοράσ  

Επιςυνάπτεται ωσ ξεχωριςτό τεφχοσ. 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ XIII: Υπόδειγμα Ρροχπολογιςμοφ Ρροςφοράσ  

Επιςυνάπτεται ωσ ξεχωριςτό τεφχοσ. 
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