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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία Διμοσ Χουφλίου 

Ψαχυδρομικι διεφκυνςθ Βας. Γεωργίου 180  

Υόλθ Χουφλί 

Ψαχυδρομικόσ Ξωδικόσ 68400 

Ψθλζφωνο 2554350100  

άαξ 2554350113  

Θλεκτρονικό Ψαχυδρομείο  kotsani@0890.syzefxis.gov.gr  

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ1 Ξοτςάνθ Ελζνθ  

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.soufli.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ο Διμοσ Χουφλίου είναι Διμοσ και ανικει ςτθν Γενικι Ξυβζρνθςθ 
(Ωποτομζασ  Σργανιςμϊν Ψοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Α’ Βακμοφ (Σ.Ψ.Α. Αϋ).   
 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 2 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι  η παποσή Γενικών Δημόζιυν Τπηπεζιών 

ζε ηοπικό επίπεδο. 
 
Στοιχεία Επικοινωνίασ 3  

α)  Ψα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν 
θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : www.soufli.gr 

β) Σι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται ςτθ διεφκυνςθ:  Βας. Γεωργίου 180, 68400 Χουφλί 

γ) Υεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τον ανωτζρω αρμόδιο για πλθροφορίεσ :  
ςτθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ και ςτο τθλζφωνο 2554350130 [www.soufli.gr] 

 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Σ διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθ διαδικαςία του ςυνοπτικοφ διαγωνιςμοφ του άρκρου 117  του 
ν. 4412/2016 και υπό τισ προχποκζςεισ του νόμου αυτοφ και τουσ ειδικότερουσ όρουσ τθσ 
παροφςασ. 

 

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

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

2 Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΙΙ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Ι, παρ  1.5, 
Εκτελεςτικοφ Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2015/1986 τθσ Επιτροπισ (L 296). α) Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ β) Άμυνα, γ) 
Δθμόςια τάξθ και αςφάλεια, δ) Ρεριβάλλον, ε) Οικονομικζσ και δθμοςιονομικζσ υποκζςεισ, ςτ) Υγεία, η) Στζγαςθ 
και υποδομζσ κοινισ ωφζλειασ, θ) Κοινωνικι προςταςία, κ) Αναψυχι, πολιτιςμόσ και κρθςκεία, ι) Εκπαίδευςθ, ια) 
Τυχόν άλλθ δραςτθριότθτα. 

3 Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16 
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Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ4 

άορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Χουφλίου  με ιδία ζςοδα. Θ 
δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τον Ξ.Α. : 25.7336.004 ςχετικι πίςτωςθ του 
προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020 του άορζα με πρόβλεψθ και για το ζτοσ 2021. 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ ςυντιρθςθ και θ λειτουργία τθσ μονάδασ επεξεργαςίασ λυμάτων 
του Χουφλίου. Είναι αναγκαία να εκτελεςτεί θ παροχι υπθρεςιϊν «ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΗΣΗ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΥΡΟΛΟΙΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020», διότι θ μονάδα 
πρζπει να λειτουργεί ςυνεχϊσ και αδιαλείπτωσ όλο το χρόνο προκειμζνου να μθν επιβαρυνκεί 
περιβαλλοντικά θ ευρφτερθ περιοχι.  

Σι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Ξοινοφ Οεξιλογίου 
δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 90481000-2 (Οειτουργία ςτακμοφ επεξεργαςίασ λυμάτων). 

 

Υροςφορζσ υποβάλλονται για το όλο τμιμα τθσ Υαροχισ Ωπθρεςίασ 

 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 51.602,60 € ςυμπεριλαμβανομζνου 
άΥΑ 24 % (προχπολογιςμόσ χωρίσ άΥΑ: € 41.615,00 , άΥΑ : 9.987,60€). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε επτά (7) μινεσ. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτα 
Υαραρτιματα ΛΛ και  ΛV τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

 

Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ 
προςφοράσ, βάςει τθσ βζλτιςτθσ ςχζςθ ποιότθτασ – τιμισ  

 

                                                           
4 Άρκρο 53 παρ. 2 εδ. η  ν. 4412/2016 
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1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

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

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

 του ν. 4314/2014 (Α' 265)5, “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ρ. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι 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 Συνζδριο» 

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

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

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

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Ρροςτικζμενθσ 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) “Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά 
Θζματα”,  

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

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

 τθσ με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Ωπουργοφ Σικονομίασ και Ανάπτυξθσ 
«φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

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

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





6 

 

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

 Ψο υπ’ αρικμ. 3161/23-04-2020 (ΑΔΑΜ 20REQ006605746) πρωτογενζσ αίτθμα 

 Θ Απόφαςθ Ανάλθψθσ Ωποχρζωςθσ 168/23-04-2020 (ΑΔΑ: ΩΚΨΜΩ15-ΓΜΚ, ΑΔΑΜ 

20REQ006606613) με τθν οποία εγκρίκθκε θ δαπάνθ και διατζκθκε θ πίςτωςθ. 

 Θ βεβαίωςθ του Υροϊςταμζνου τθσ Σικονομικισ Ωπθρεςίασ, επί τθσ ανωτζρω απόφαςθσ, 

για τθν φπαρξθ διακζςιμου ποςοφ, τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων τθσ παρ 1α του 

άρκρου 4 του ΥΔ 80/2016 και τθ δζςμευςθ ςτα οικείο Πθτρϊο Δεςμεφςεων τθσ 

αντίςτοιχθσ πίςτωςθσ με α/α 2. 

 Θ υπ’ αρικμ. 24/2020 μελζτθ (τεχνικζσ προδιαγραφζσ) τθσ Ωπθρεςίασ 

 Θ υπ’ αρικμ. 78/2020 απόφαςθ τθσ Σικονομικισ Επιτροπισ (ΑΔΑ: Ψ5ΨΣΩ15-2Η)  με τθν 

οποία εγκρίκθκαν οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ, ο τρόποσ ανάκεςθσ και οι όροι του 

διαγωνιςμοφ.  

 Θ υπ’ αρικμ. 42/2020 απόφαςθ τθσ Σικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία ςυγκροτικθκε θ 

επιτροπι διενζργειασ διαγωνιςμϊν του άρκρου 221 παρ. 1 του Ρ 4412/2016. 

 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Σ διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί ςτθν αίκουςα του Δθμοτικοφ Χυμβουλίου του Διμου ςτθ 
διεφκυνςθ: Βας. Γεωργίου 180 ςτο Χουφλί, Ψ.Ξ.: 68400. 

Η καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 19/05/2020 και ϊρα 11:00 π.μ. 7 

Σι προςφορζσ μποροφν να υποβλθκοφν και με courier ι ταχυδρομείο, αλλά πρζπει να ζχουν 
φτάςει ςτο πρωτόκολλο τθσ υπθρεςίασ ζωσ τθν ανωτζρω θμζρα και ϊρα. 

 

1.6 Δθμοςιότθτα 

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο 

Ψο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Ξεντρικό Θλεκτρονικό Πθτρϊο 
Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΞΘΠΔΘΧ). 

Θ περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ παραγράφου 4 
του άρκρου 2 του Ρ. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΛΑΩΓΕΛΑ), ςτον πίνακα ανακοινϊςεων του Διμου και ςε 
μία εφθμερίδα θμεριςιασ κυκλοφορίασ του Ρομοφ 

                                                           
7
 Κατά τον κακοριςμό των προκεςμιϊν παραλαβισ των προςφορϊν οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψθ τθν πολυπλοκότθτα 

τθσ ςφμβαςθσ και τον χρόνο που απαιτείται για τθν προετοιμαςία των προςφορϊν (άρκρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). 
Η ελάχιςτθ προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ςτθν ανοιχτι διαδικαςία κακορίηεται : α) για τισ ςυμβάςεισ άνω 
των ορίων από τισ διατάξεισ των άρκρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων 
από τισ διατάξεισ του άρκρου 121 του ίδιου νόμου 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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Ψα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ αναρτικθκαν ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ 
(URL) :www.soufli.gr  ςτθν διαδρομι : Ενθμζρωςθ ► Διακθρφξεισ-Δθμοπραςίεσ, απ’ όπου οι 
ενδιαφερόμενοι μποροφν να τα προμθκεφονται δωρεάν. 

Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Ψα ζξοδα δθμοςίευςθσ τθσ Υερίλθψθσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ ςε μία εφθμερίδα θμεριςιασ 
κυκλοφορίασ του Ρομοφ βαρφνουν εξ’ ολοκλιρου τον ανάδοχο (Ρ. 3801/09). 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Σι 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 Υαράρτθμα έ του Υροςαρτιματοσ 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 τουσ8  

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

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

δ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για τθν προςταςία δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. 

 

                                                           
8
 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

http://www.soufli.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Ψα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ9  είναι τα ακόλουκα: 

1. θ περίλθψθ τθσ Διακιρυξθσ 

2. θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Υαραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ 

3.  το Ψυποποιθμζνο Ζντυπο Ωπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΨΕΩΔ+ 

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

Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να ζχουν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ όπωσ 
περιγράφεται ςτο 1.6 Δθμοςιότθτα. 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

Ψα τεφχθ είναι διακζςιμα θλεκτρονικά ςτισ ανωτζρω διευκφνςεισ (βλ. παρ. 1.6.). 

Για τυχόν ζντυπθ παραλαβι των τευχϊν ι μζρουσ αυτϊν οι ενδιαφερόμενοι απευκφνονται ςτα 
γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και τισ ϊρεσ.  

Για τθν παραλαβι των τευχϊν οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τθ δαπάνθ αναπαραγωγισ τουσ10 , 
που ανζρχεται ςε 10 ευρϊ, εκτόσ αν ο ενδιαφερόμενοσ αναλάβει με δαπάνθ και επιμζλειά του τθν 
αναπαραγωγι. Σι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία και 
ταχυδρομικά, εφόςον τα ηθτιςουν ζγκαιρα και εμβάςουν, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν 
ανακζτουςα αρχι, πζραν τθσ αναφερομζνθσ ςτο πρϊτο εδάφιο δαπάνθσ και τθ δαπάνθ τθσ 
ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. Θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει τα ηθτθκζντα ςτοιχεία μζςω των 
Ελλθνικϊν Ψαχυδρομείων ι ιδιωτικϊν εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και χωρίσ να φζρει 
ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ άφιξθ τουσ ςτον ενδιαφερόμενο11. 

2.1.3  Ραροχι Διευκρινίςεων 

Ψα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται εγγράφωσ, το αργότερο 6 θμζρεσ πριν 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται εγγράφωσ. Αιτιματα παροχισ 
διευκρινιςεων που υποβάλλονται με άλλο τρόπο 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: 

                                                           
9
 Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ 

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

10
 Άρκρο 53, παρ. 4 ν. 4412/2016 Οι Α.Α. δεν επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ δαπάνθ για τθ λιψθ των 

εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, πλθν τθσ δαπάνθσ που αντιςτοιχεί ςτο κόςτοσ αναπαραγωγισ τουσ και τθσ ταχυδρομικισ 
αποςτολισ τουσ. 

11
 Άλλωσ περιγράφεται εναλλακτικόσ τρόποσ επικοινωνίασ 
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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. 

Τταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν 
προετοιμαςία κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν12. 

2.1.4 Γλϊςςα 

Ψα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα  

Ψυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Σι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Χτα αλλοδαπά δθμόςια 
ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Χυνκικθ τθσ έάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με 
το ν. 1497/1984 (Αϋ188)13.Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ 
διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία 
ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 14.  

Ψα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Χτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 
εφαρμόηεται θ Χυνκικθ τθσ έάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 
Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ 
νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το 
ζγγραφο.15  

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

Ξάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα16. 

2.1.5 Εγγυιςεισ17 

Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ τθσ παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ έϊρου ι ςτα 
κράτθ-μζρθ τθσ ΧΔΧ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Πποροφν, 
επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Ψ.Α.Α. - Ψ.Π.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ψαμείου 
Υαρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν 
ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ψαμείο Υαρακατακθκϊν 
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. 

                                                           
12

 Ρρβλ. άρκρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  
13

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

14
 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 

15
      Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  

16
 Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 

17
 Ρρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρκρου 72 ν. 4412/2016  
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Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι 
περιςςότερουσ εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Σι 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.ά.Π. 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 προςφορϊν18, 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.  

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

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ έϊρου (Ε.Σ.έ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΧΔΧ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Υαραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 
τθν Ζνωςθ Υροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Χυμφωνίασ, 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.19 

2. Σι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι20 για τθν υποβολι προςφοράσ21. 

 3. Χτισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ 
ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.22   

                                                           
18

 Ρρβλ. άρκρο 72 παρ. 4 περ. θ του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
19

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

20
 Ρρβλ. άρκρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 

21
 Ππου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μποροφν να διευκρινίηουν ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ τον τρόπο με τον οποίο οι 

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

22
 Ρρβλ. Άρκρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
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2.2.2 Λόγοι αποκλειςμοφ23  

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

2.2.2.1.  Τταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ24 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΩ του Χυμβουλίου τθσ 24θσ Σκτωβρίου 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 Ξοινοτιτων 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/ΔΕΩ του Χυμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 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 Ξοινοτιτων (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/ΔΕΩ του Χυμβουλίου 
τθσ 13θσ Λουνίου 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 Σδθγίασ 2005/60/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του 
Χυμβουλίου τθσ 26θσ Σκτωβρίου 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 
Σδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου 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/ΔΕΩ του 
Χυμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
4198/2013 (Αϋ 215). 

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

Χτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Υ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Σ.Ε. και 
Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  
αφορά κατ’ ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 
                                                           
23

 Ρρβλ άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
24

  Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  
 Ειδικότερα, επιςθμαίνεται ότι:  
 α) για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων, θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι    απόφαςθ” νοείται, 

δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω νομοκετικισ μεταβολισ, ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ 
του οικονομικοφ φορζα ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ,  

 β) για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων, οι ανακζτουςεσ αρχζσ πρζπει να προςαρμόηουν το ςχετικό πεδίο του Μζρουσ 
ΙΙΙ.Α του ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί τθσ αναφοράσ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, δεδομζνθσ τθσ ωσ άνω 
νομοκετικισ μεταβολισ, να κζτουν τθ φράςθ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του 
οικονομικοφ φορζα ςτο ΤΕΥΔ αφορά, ομοίωσ, μόνο ςε αμετάκλθτεσ καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 
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Χτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά 

κατ’ ελάχιςτον ςτον Διευκφνοντα Χφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Χυμβουλίου. 

Χτισ περιπτϊςεισ Χυνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Χυμβουλίου25. 

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

αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

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

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

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ. 26 

2.2.2.2. Χτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

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

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

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

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του 
είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, 
ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε 
υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ27.  

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 Χϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ 
τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 
2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, 
οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ 
επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Χϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για 
παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν 
ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Σι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν 
αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ. 28 

2.2.2.3 ΔΕΝ ΕΦΑΡΜΟΖΕΣΑΙ 

  

2.2.2.4. Αποκλείεται29 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

                                                           
25

 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 τελευταία δφο εδάφια του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 107 περ. 7 του 
ν.   4497/2017. 

26
 Ρρβλ. παρ. 10 άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  

27
 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα 

περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων) ςτο 
τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

28
       Ρρβ. άρκρο 73 παρ. 2 περίπτωςθ γ του ν. 4412/2016 , θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 39 του ν. 4488/2017. 

29
 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 

4412/2016. Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει ζναν, περιςςότερουσ, όλουσ ι ενδεχομζνωσ και κανζναν από 

 





13 

 

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 
4412/201630,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι 
τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε 
διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι 
εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 
προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν 
οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν 
περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να 
εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ 
τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ31,  

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

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

(ε) εάν 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,  

(ςτ) 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 3.2 τθσ παροφςασ,  

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

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

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

γεγονότοσ. 32 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ 
των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι 
αποδεδειγμζνα ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 

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

2.2.2.6. Υροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.2.1, 2.2.2.2. γ)33 και 2.2.2.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία 
προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία 
                                                                                                                                                                                   

τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ 
(εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ 
νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 4). Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ 
παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ επιλογζσ τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των ορίων) ι 
του ΤΕΥΔ (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.8 

30
 Η ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν 

ζννοια τθσ περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ. άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπωσ 
τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 

31
 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των 

ορίων) ι ςτο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.8.  
32

 Ρρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016, θ οποία προςτζκθκε με το άρκρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
33

        Ρρβλ. παράγραφο 1 του άρκρου 74 ν.4412/2016, θ οποία τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 10 του ν. 
4497/2017. 
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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. 
Ψα 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. Σικονομικόσ 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 34. 

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

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

 

Κριτιρια Επιλογισ35  

2.2.3 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ36  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 
απαιτείται να αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ υπθρεςίασ  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 Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε 
κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει 
ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. 
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο 
Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο.    

                                                           
34

 Ρρβλ παρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   
35

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

36
 Ρρβλ άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
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2.2.4 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια37  

Τςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν μζςο γενικό ετιςιο κφκλο 
εργαςιϊν για τθν τελευταία τριετία (2017, 2018, 2019) μεγαλφτερο από 200.000 €. Χε περίπτωςθ 
ενϊςεων – κοινοπραξιϊν το ανωτζρω κριτιριο χρθματοοικονομικισ επάρκειασ μπορεί να 
καλφπτεται ακροιςτικά από τα μζλθ. 

2.2.5 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

Τςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται: 

1) Ξατά τθ διάρκεια των τελευταίων τριϊν (3) ετϊν, ιτοι τθ χρονικι περίοδο 2017 – 2018 – 
2019 να ζχουν αναλάβει (εκτελζςει) τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ τουλάχιςτον δφο (2) 
εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ λυμάτων του ευρφτερου δθμοςίου τομζα (Διμοι, Δ.Ε.Ω.Α., 
κλπ.), για τουλάχιςτον δϊδεκα (12) μινεσ λειτουργίασ, δυναμικότθτασ τουλάχιςτον 7.000 
Λ.Ξ.  

Χε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Ξ/ θ ανωτζρω εμπειρία κα πρζπει να καλφπτεται ακροιςτικά από 
τα μζλθ αυτισ. Ψουλάχιςτον ζνα μζλοσ τθσ Ζνωςθσ / Ξ/, κα πρζπει να είναι  το κφριο 
μζλοσ τθσ. ίσ κφριο μζλοσ ορίηεται το μζλοσ με ποςοςτό ςυμμετοχισ τουλάχιςτον 50 %. 

Χε περίπτωςθ που θ επικαλοφμενθ για τθν τεκμθρίωςθ τθσ εμπειρίασ ςφμβαςθ, ζχει 
εκτελεςτεί ςε Ξ/  / Ζνωςθσ με άλλα νομικά πρόςωπα, τότε ο διαγωνιηόμενοσ πρζπει να 
ςυμμετείχε ςε αυτι τουλάχιςτον με ποςοςτό 50%. 

 

2.2.6 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ38  

Σι οικονομικοί φορείσ για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ οφείλουν να 
ςυμμορφϊνονται με: 

1) Υιςτοποιθτικό διαςφάλιςθσ ποιότθτασ ςε αντίςτοιχεσ δραςτθριότθτεσ κατά ISO 9001:2008 ι 
ιςοδφναμο επί ποινι αποκλειςμοφ. 

2) Υιςτοποιθτικό περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ςε αντίςτοιχεσ δραςτθριότθτεσ κατά ISO 
14001:2004 ι ιςοδφναμο επί ποινι αποκλειςμοφ. 

3) Υιςτοποιθτικό OSHAS 18001:2007 για τθν τιρθςθ κανόνων υγιεινισ και αςφάλειασ ι 
ιςοδφναμο επί ποινι αποκλειςμοφ.  

Χτθν περίπτωςθ ςφμπραξθσ / ζνωςθσ / κοινοπραξίασ όλα τα μζλθ κα πρζπει να διακζτουν τα 
παραπάνω πιςτοποιθτικά.  

 

2.2.7 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Υροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία 
από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των 

                                                           
37

 Ρρβλ άρκρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μποροφν να επιλζξουν ζνα ι περιςςότερα από τα κριτιρια που 
αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο και να διαμορφϊςουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τισ ςυμβάςεισ άνω των 
ορίων) ι του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τισ ςυμβάςεισ κάτω των ορίων), ςφμφωνα με το άρκρο 2.2.7, κακϊσ και τα μζςα 
απόδειξθσ του άρκρου 2.2.8. Επιςθμαίνεται, περαιτζρω, ότι μποροφν (χωρίσ αυτό να είναι υποχρεωτικό) να 
διαμορφϊςουν το παρόν άρκρο είτε απαιτϊντασ, ωσ προσ τα κριτιρια που επιλζγουν, ελάχιςτα επίπεδα 
οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ, τα οποία πρζπει να καλφπτουν οι προςφζροντεσ οικονομικοί  
φορείσ με αναφορά ςε ςυγκεκριμζνα μεγζκθ (π.χ. κφκλοσ εργαςιϊν 200.000 ευρϊ τα 3 τελευταία ζτθ), είτε 
ηθτϊντασ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να δθλϊςουν τισ ηθτοφμενεσ πλθροφορίεσ αναφζροντασ τθ μεκοδολογία 
με τθν οποία κα αξιολογιςουν τισ πλθροφορίεσ αυτζσ. 

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

38
 Επιςθμαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ιτοι τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, κατά τθν κρίςθ και τθ 

διακριτικι ευχζρεια τθσ Α.Α. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (Ρρβλ. 
άρκρο 82 ν. 4412/2016) 
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παραγράφων 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ 
προςφοράσ τουσ, ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 
4412/2016 Ψυποποιθμζνο Ζντυπο Ωπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΨΕΩΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με 
το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Υαράρτθμα VI, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ 
διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Ψο ΨΕΩΔ39 καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Υαραρτιματοσ Α τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΧΩ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Ξατευκυντιριασ Σδθγίασ 15/2016 
(ΑΔΑ:  ίέ0ΓΣΨΒ-ΑΞΘ). Ψο ΨΕΩΔ ςε επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ 
ΕΑΑΔΘΧΩ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr ). 

Χε 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 Ψυποποιθμζνο Ζντυπο Ωπεφκυνθσ 
Διλωςθσ (ΨΕΩΔ), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του 
κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων 
αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.2.1τθσ 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.  

ίσ 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.40 

Χτθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ψυποποιθμζνο Ζντυπο 
Ωπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΨΕΩΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.8 Αποδεικτικά μζςα41 

Α. Ψο δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ 
τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.6, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ 
προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201642. 

Σι 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 Ψυποποιθμζνο Ζντυπο Ωπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΨΕΩΔ) του άρκρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Σι 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 
ιςχφουν43. 

Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 οι 
προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά44: 

                                                           
39

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

40
 Ρρβλ. ομοίωσ ανωτζρω υποςθμειϊςεισ ωσ προσ τθν υπογραφι του ΕΕΕΣ. 

41
 Ρρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να 

προςκομίςουν μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια 
επιλογισ που ζχει ορίςει. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα χρθματοοικονομικισ επάρκειασ 
των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα  

42
 Ρρβλ άρκρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 

43
 Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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α) για τθν παράγραφο 2.2.2.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, 
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ 
φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ 
προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ 
άνω παράγραφο 2.2.2.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.2.245 και 2.2.2.446 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν 
αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ  

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. Ψο πιςτοποιθτικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με 
δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το οικείο Υρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε 
πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το 
Γ.Ε.Π.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Ψα 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 Εςόδων47 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου 
το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.4, το ζγγραφο ι το 
πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ 
όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 

                                                                                                                                                                                   
44

 Σχετικά με τθν κατάργθςθ τθσ υποχρζωςθσ υποβολισ πρωτοτφπων ι επικυρωμζνων αντιγράφων εγγράφων ςε 
διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ςυμβάςεων διευκρινίηονται τα εξισ: 

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

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

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

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

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

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

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

εγγράφων, εφόςον υποβλθκοφν από τουσ διαγωνιηόμενουσ.   
45

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

46
 Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ. 

47
  Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet. 
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εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Σι 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 2.2.2.1 
και 2.2.2.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.2.4. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.2.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ 
οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι 
αποκλειςμοφ. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.2.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Υρογραμματιςμοφ και Χυντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Χχζςεων, 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.  

δ) για τθν παράγραφο 2.2.2.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν 
ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.3. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Σι οικονομικοί φορείσ που 
είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν 
πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του 
Υαραρτιματοσ XI του Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ 
εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Χτθν 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.48 

Σι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο 
Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Πθτρϊο Ξαταςκευαςτϊν Αμυντικοφ 
Ωλικοφ 

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

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.4 
οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν:  

α) Ωπεφκυνθ διλωςθ για τον μζςο ετιςιο κφκλο εργαςιϊν ςυνοδευόμενθ από δθμοςιευμζνουσ 
ιςολογιςμοφσ των τελευταίων χρόνων. Χε περίπτωςθ που ςφμφωνα με τθν νομοκεςία του κράτουσ 
ο διαγωνιηόμενοσ δεν υποχρεοφται ςε δθμοςίευςθ ιςολογιςμοφ, τότε κα πρζπει να υποβάλλει 
υπεφκυνθ διλωςθ για τον κφκλο εργαςιϊν, ςυνοδευόμενθ από τισ αντίςτοιχεσ φορολογικζσ 
δθλϊςεισ.  

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. 

 

                                                           
48

 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, 
κατά περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα 
ςχετικά Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ . 
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Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν τα παρακάτω αποδεικτικά εμπειρίασ: 

Υιςτοποιθτικά / βεβαιϊςεισ εκτζλεςθσ για τα ανωτζρω ζργα και υπθρεςίεσ που κα πρζπει να 
ςυμπεριλαμβάνουν κατά ελάχιςτο τα παρακάτω ςτοιχεία: 

 Σνομαςία τθσ Εγκατάςταςθσ ςτθν οποία παραςχζκθκαν οι υπθρεςίεσ του διαγωνιηομζνου. 

 Σνομαςία Αναδόχου (Πεμονωμζνθ επιχείρθςθ ι Ζνωςθ ι Ξοινοπραξία). 

 Υοςοςτό και είδοσ ςυμμετοχισ κάκε επιχείρθςθσ ςτθ ςφμβαςθ. 

 Ξφριοσ του Ζργου / άορζασ Ανάκεςθσ. 

 Θμερομθνίεσ Ζναρξθσ / Υεραίωςθσ Εργαςιϊν. 

 Ψελικι Αξία Εργαςιϊν χωρίσ ά.Υ.Α. 

 Δυναμικότθτα τθσ εγκατάςταςθσ. 

 Ωπθρεςίεσ που παρείχε ο Ανάδοχοσ, με ςαφι αναφορά ςτο είδοσ και ςτο αντικείμενο αυτϊν. 
Ψα πιςτοποιθτικά κα ζχουν εκδοκεί από τουσ αρμόδιουσ φορείσ ανάκεςθσ των εργαςιϊν και κα 
ςυνοδεφονται ςε περίπτωςθ εκτζλεςισ τουσ ςτο εξωτερικό από επικυρωμζνεσ επίςθμεσ 
μεταφράςεισ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα. 

Εάν οι πελάτεσ ιταν ανακζτουςεσ αρχζσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία κα υποβλθκοφν πιςτοποιθτικά 
που ζχουν εκδοκεί ι κεωρθκεί από τθν αρμόδια αρχι. 

 

Β.5. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυμμόρφωςισ τουσ με πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα 
περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα 
αναφερόμενα ςε αυτιν πιςτοποιθτικά. 

 

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

Β.7. Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ49 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 Υαραρτιματοσ VII του Υροςαρτιματοσ 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.  

Χτα 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.  

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

                                                           
49

 Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
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Β.8. Σι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν 
ζνωςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.9. Βεβαίωςθ επίςκεψθσ τθσ μονάδασ επεξεργαςίασ λυμάτων του υποψιφιου αναδόχου από τον 
Διμο Χουφλίου. Θ επίςκεψθ ςτθ μονάδα κα πρζπει να πραγματοποιθκεί μζχρι πζντε θμζρεσ πριν 
τθν θμερομθνία λιξθσ υποβολισ των προςφορϊν. 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

Ξριτιριο ανάκεςθσ τθσ Χφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
βάςει βζλτιςτθσ ςχζςθσ ποιότθτασ – τιμισ, θ οποία εκτιμάται βάςει των κάτωκι κριτθρίων: 

2.3.1 1ο Κριτιριο ανάκεςθσ: Ρλθρότθτα και Αρτιότθτα του Τεχνικισ Ικανότθτασ 

Αξιολογείται θ τεχνικι ικανότθτα που απορρζει από τθ ςυνολικι γνϊςθ του διαγωνιηόμενου 
από παρόμοιεσ εγκαταςτάςεισ επεξεργαςίασ λυμάτων. 
Ψο 1ο κριτιριο κα βακμολογθκεί με βακμό Κ1, που ςυνίςταται ςε ακζραιο βακμό από 0 ζωσ 
120. 
Υροςφορζσ που κα λάβουν ςτο κριτιριο αυτό βακμό κάτω του 100 απορρίπτονται ωσ 
απαράδεκτεσ. 
Θ βαξύηεηα ηνπ θξηηεξίνπ 1 ςτο ςφνολο τθσ βακμολογίασ του διαγωνιςμοφ ορίηεται ςε 
ζ1=40%. 
Ψο κριτιριο 1 χωρίηεται ςε υποκριτιρια ανάλογα με τθν εμπειρία που διακζτει ο 
διαγωνιηόμενοσ, ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα. Θ τιμι του κριτθρίου Ξ1 αποτελεί το 
άκροιςμα των ςτακμιςμζνων τιμϊν των βακμολογιϊν όλων των υποκριτθρίων ςφμφωνα με τον 
παρακάτω πίνακα: 

Α/Α Ωποκριτιριο 
Βακμολογία 

Ωποκριτθρίου 
Επιμζρουσ Χυντελεςτισ 

βαρφτθτασ ςi 
Γινόμενο 
(Ξi * ςi) 

1 

Εμπειρία Εκτζλεςθσ Υαρόμοιων 
Χυμβάςεων Εγκαταςτάςεων 

Επεξεργαςίασ Αποβλιτων  
 0,3  

2 

Γενικι γνϊςθ του 
διαγωνιηόμενου ςε παρόμοιεσ 
εγκαταςτάςεισ Επεξεργαςίασ 

Ουμάτων 

 0,7  

ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΒΑΚΠΣΟΣΓΛΑ ΞΦΛΨΘΦΛΣΩ Ξ1 1,00  

 

Θ βακμολογία κάκε υποκριτθρίου ακολουκεί τισ γενικζσ αρχζσ και τθν κλίμακα βακμολογίασ που 
κακορίηονται ςτο παρόν άρκρο.  

 

2.3.2 2ο Κριτιριο ανάκεςθσ: Ρλθρότθτα Οργανογράμματοσ 

Χτο κριτιριο αυτό αξιολογείται θ πλθρότθτα του οργανογράμματοσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ ςυντιρθςθσ και λειτουργίασ τθσ εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ λυμάτων ςφμφωνα με τα 
άρκρο 2.4.3.2. 

Ψο 2ο κριτιριο κα βακμολογθκεί με βακμό Κ2, που ςυνίςταται ςε ακζραιο βακμό από 0 ζωσ 120. 

Υροςφορζσ που κα λάβουν ςτο κριτιριο αυτό βακμό κάτω του 100 απορρίπτονται ωσ 
απαράδεκτεσ. 

Θ βαρφτθτα του κριτθρίου 2 ςτο ςφνολο τθσ βακμολογίασ του διαγωνιςμοφ ορίηεται ςε ς2=20%. 
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2.3.3 3ο Κριτιριο ανάκεςθσ: Ρλθρότθτα Ρρογράμματοσ Ραρακολοφκθςθσ και Ελζγχου 

τθσ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ Λυμάτων  

Χτο κριτιριο αυτό αξιολογείται θ πλθρότθτα του προγράμματοσ παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ 
εγκατάςταςθσ επεξεργαςίασ λυμάτων ςφμφωνα με τα άρκρο 2.4.3.2. 

Ψο 3ο κριτιριο κα βακμολογθκεί με βακμό Κ3, που ςυνίςταται ςε ακζραιο βακμό από 0 ζωσ 120. 

Υροςφορζσ που κα λάβουν ςτο κριτιριο αυτό βακμό κάτω του 100 απορρίπτονται ωσ 
απαράδεκτεσ. 

Θ βαρφτθτα του κριτθρίου 3 ςτο ςφνολο τθσ βακμολογίασ του διαγωνιςμοφ ορίηεται ςε ς3=20%. 

 

2.3.4 4ο Κριτιριο ανάκεςθσ: Ρλθρότθτα Ρρογράμματοσ Διαχείριςθσ Συντιρθςθσ 

Χτο κριτιριο αυτό αξιολογείται θ πλθρότθτα του προγράμματοσ διαχείριςθσ ςυντιρθςθσ τθσ 
εγκατάςταςθσ τόςο κατά τθν προλθπτικι όςο και κατά τθν επιδιορκωτικι ςυντιρθςθ 
εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ Ουμάτων και των εγκαταςτάςεων επεξεργαςίασ νεροφ, ςφμφωνα με 
τα άρκρο 2.4.3.2. 

Ψο 4ο κριτιριο κα βακμολογθκεί με βακμό Κ4, που ςυνίςταται ςε ακζραιο βακμό από 0 ζωσ 120. 

Υροςφορζσ που κα λάβουν ςτο κριτιριο αυτό βακμό κάτω του 100 απορρίπτονται ωσ 
απαράδεκτεσ. 

Θ βαρφτθτα του κριτθρίου 4 ςτο ςφνολο τθσ βακμολογίασ του διαγωνιςμοφ ορίηεται ςε ς4=20%. 

 

2.3.5 Συνολικι Βακμολογία Τεχνικισ Ρροςφοράσ  

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.   

Ξάκε κριτιριο αξιολόγθςθσ βακμολογείται αυτόνομα με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προςφοράσ.  

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 ΤΡ= ς1*Κ1 + ς2*Κ2 + ς3*Κ3 + ς4*Κ4 

 

 Κριτιριο 
Βακμολογία 

Κριτθρίου 
Συντελεςτισ βαρφτθτασ 

ςi 
Γινόμενο 
(Κi * ςi) 

1 Ψεχνικι Λκανότθτα  0,4  

2 Σργανόγραμμα  0,2  

3 
Υρόγραμμα Υαρακολοφκθςθσ 

και Ελζγχου  0,2  

4 Υρόγραμμα Χυντιρθςθσ  0,2  

ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΒΑΚΠΣΟΣΓΛΑ ΨΕέΡΛΞΘΧ ΥΦΣΧάΣΦΑΧ 1,00  

 

2.3.6 Βακμολογία Οικονομικισ Ρροςφοράσ 

Για τισ ανάγκεσ τθσ οικονομικισ αξιολόγθςθσ, το Αρμόδιο Τργανο κα ελζγξει το περιεχόμενο των 
Σικονομικϊν Υροςφορϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει τον βακμό ςτον οποίο ανταποκρίνονται 
ςτισ απαιτιςεισ των Εγγράφων του Διαγωνιςμοφ. 
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Βακμολογοφνται μόνο οι οικονομικζσ προςφορζσ των διαγωνιηομζνων των οποίων οι Ψεχνικζσ 
Υροςφορζσ κρίκθκαν παραδεκτζσ, ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο. 

Χε περίπτωςθ που κατά τθ διαδικαςία του ελζγχου διαπιςτωκοφν Υροςφορζσ που δεν καλφπτουν 
τουσ απαιτοφμενουσ από τα Ζγγραφα Διαγωνιςμοφ ςχετικοφσ όρουσ και ςυνκικεσ, θ Ανακζτουςα 
Αρχι απορρίπτει τισ Υροςφορζσ αυτζσ δια του Αρμοδίου Σργάνου τθσ. 

Χε περίπτωςθ που οι τιμζσ Υροςφοράσ δίνονται ςε άλλο νόμιςμα από το ευρϊ, θ Ανακζτουςα 
Αρχι απορρίπτει τισ Υροςφορζσ αυτζσ δια του Αρμοδίου Σργάνου τθσ. 

Θ αξιολόγθςθ των προςφορϊν κα γίνει ςτθ βάςθ ςθμερινϊν τιμϊν οι οποίεσ δεν επιδζχονται 
ανακεϊρθςθσ. 

Χε περίπτωςθ που το Αρμόδιο Τργανο κεωριςει μια Σικονομικι Υροςφορά ωσ αςυνικιςτα 
χαμθλι, εφαρμόηονται τα αναφζροντα ςτο άρκρο 313 του Ρ.4412/2016. Ψο Αρμόδιο Τργανο 
εξετάηει τισ διευκρινιςεισ και αποφαςίηει ςχετικά με τθν αποδοχι των διευκρινίςεων ι τθν 
απόρριψθ τθσ Υροςφοράσ. 

Για τθ βακμολόγθςθ των Σικονομικϊν Υροςφορϊν που κα κρικοφν αποδεκτζσ κατά τα ωσ άνω, 
υπολογίηεται θ ςυγκριτικι τιμι Υροςφοράσ UΣΥ κάκε Υροςφοράσ ωσ εξισ:  

 

𝑼𝜪𝜫 =
𝜪𝜾𝜿𝝄𝝂𝝄𝝁𝜾𝜿ή 𝜫𝝆𝝄𝝈𝝋𝝄𝝆ά 𝜧𝜺𝜾𝝄𝜹ό𝝉𝜼

𝜜𝝃𝜾𝝄𝝀𝝄𝜸𝝄ύ𝝁𝜺𝝂𝜼 𝜪𝜾𝜿𝝄𝝂𝝄𝝁𝜾𝜿ή 𝜫𝝆𝝄𝝈𝝋𝝄𝝆ά
∗ 𝟏𝟎𝟎 

 

όπου ωσ Αξιολογοφμενθ Σικονομικι Υροςφορά ορίηεται το ςυνολικό ποςό ζναντι του οποίου ο 
Υροςφζρων προτίκεται να υλοποιιςει τθ Χφμβαςθ, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του ά.Υ.Α. και ωσ 
Σικονομικι Υροςφορά Πειοδότθ θ Υροςφορά με τθ χαμθλότερθ τιμι. 

Σ προκφπτων βακμόσ ςτρογγυλοποιείται ςτο δεφτερο (2ο) δεκαδικό ψθφίο. 

 

2.3.7 Ρροςδιοριςμόσ τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικισ άποψθ προςφορά  

Υροςδιοριςμόσ τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από  

H ςτακμιςμζνθ βακμολογία κάκε προςφοράσ U προκφπτει από το άκροιςμα: 

U = UΨΥ * 70% + UΣΥ * 30% 

Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, είναι θ προςφορά που κα ςυγκεντρϊςει 
τθ μζγιςτθ ςτακμιςμζνθ βακμολογία U. 

Χε περίπτωςθ ιςοβακμίασ περιςςότερων προςφορϊν, ωσ πλζον ςυμφζρουςα προςφορά 
λαμβάνεται αυτι με τθν μεγαλφτερθ βακμολογία Ψεχνικισ Υροςφοράσ. 





23 

 

 
 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Σι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Υαράρτθμα II τθσ 
Διακιρυξθσ, για το ςφνολο των προκθρυχκειςϊν υπθρεςιϊν.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ 
νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Χτθν 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 αυτισ50. 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

Σι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται μζςα ςτθν προκεςμία του άρκρου 1.5, 

 είτε (α) με κατάκεςι τουσ ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, Βας. Γεωργίου 180, 68400 Χουφλί 

 είτε (β) με αποςτολι, επί αποδείξει, προσ τθν ανακζτουςα αρχι, Βας. Γεωργίου 180, 68400 
Χουφλί 

 είτε (γ) με κατάκεςι τουσ ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, Βας. Γεωργίου 180, 
68400 Χουφλί.  

Χε περίπτωςθ ταχυδρομικισ αποςτολισ ι κατάκεςθσ ςτο πρωτόκολλο, οι φάκελοι προςφοράσ 
γίνονται δεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ που 
διεξάγει τον διαγωνιςμό, το αργότερο μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα του διαγωνιςμοφ, όπωσ 
ορίηονται ςτο άρκρο 1.5 τθσ παροφςασ. Θ ανακζτουςα αρχι δεν φζρει ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ 
του περιεχομζνου των προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν 
άφιξι τουσ. Δεν κα παραλθφκοφν φάκελοι ι άλλα ζγγραφα από οποιοδιποτε ταχυδρομικό 
κατάςτθμα, ακόμα κι αν θ ανακζτουςα αρχι ειδοποιθκεί εγκαίρωσ. 

Σι προςφορζσ υποβάλλονται μζςα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ), ςτον οποίο πρζπει 
να αναγράφονται ευκρινϊσ τα ακόλουκα: 

 

Ρροσ τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ 

Ρροςφορά  

του ………  

για τισ Υπθρεςίεσ: 

«ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΥΡΟΛΟΙΡΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2020»  

με ανακζτουςα αρχι τον ΔΗΜΟ ΣΟΥΦΛΙΟΥ 

και θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν 19/05/2020 

 

Σ κυρίωσ φάκελοσ τθσ προςφοράσ ςυνοδεφεται από αίτθςθ υποβολισ προςφοράσ ςτο 
διαγωνιςμό, θ οποία αναγράφει το διαγωνιςμό ςτον οποίο αφορά, τα ςτοιχεία ταυτότθτασ του 
προςφζροντοσ (μεμονωμζνου ι ζνωςθσ), δθλαδι επωνυμία (ι ονοματεπϊνυμο φυςικοφ 

                                                           
50

 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 





24 

 

προςϊπου), απαραίτθτα ςτοιχεία επικοινωνίασ (ταχυδρομικι διεφκυνςθ, αρικμό τθλεφϊνου, fax, 
e-mail). 

Εντόσ του κυρίωσ φακζλου τθσ προςφοράσ περιλαμβάνονται τα ακόλουκα: 

α) ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ,  με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ –Ψεχνικι 
Υροςφορά», 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Σικονομικι Υροςφορά 

Υροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν ανακζτουςα αρχι με οποιοδιποτε τρόπο, πριν από τθν 
θμερομθνία  υποβολισ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ, δεν αποςφραγίηονται, αλλά παραδίδονται 
ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. 

Για τυχόν προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα, θ  Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςθμειϊνει 
ςτο πρακτικό τθσ τθν εκπρόκεςμθ υποβολι (ακριβι θμερομθνία και ϊρα που περιιλκε θ 
προςφορά ςτθν κατοχι τθσ ι που παρελιφκθ ε ςυςτθμζνθ επιςτολι από τθν ανακζτουςα 
αρχι ι που κατατζκθκε ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςα αρχισ) και τισ απορρίπτει ωσ μθ 
κανονικζσ. 
Σι προςφορζσ υπογράφονται και μονογράφονται ανά φφλλο για λογαριαςμό του οικονομικοφ 
φορζα : 

α) από τον ίδιο τον προςφζροντα (ςε  περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου),   

β) το νόμιμο εκπρόςωπο του νομικοφ προςϊπου (ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου) και  

γ) ςε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλει κοινι προςφορά, είτε από όλουσ 
τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο.  

Χτθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του 
κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ), κακϊσ και 
ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται τα ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό 
χαρακτιρα51, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ 
φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ 
απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι 
διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

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

 2.4.3  Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Ψα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν το τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Ψ.Ε.Ω.Δ.), όπωσ 
προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ. Σι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΨΕΩΔ το οποίο ζχει 
αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου doc, και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
διακιρυξθσ (Υαράρτθμα VI), 

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

2.4.3.2  

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο «Ψεχνικι Υεριγραφι - Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ” 
του Υαραρτιματοσ ΛΛ τθσ Διακιρυξθσ.  
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Σι διαγωνιηόμενοι κα υποβάλλουν μαηί με τθν τεχνικι προςφορά τουσ επί ποινι αποκλειςμοφ 

και τα εξισ ςτοιχεία- ζγγραφα: 

   
1)  Σργανόγραμμα με τθ ςτελζχωςθ τθσ ομάδασ παροχισ τθσ ηθτουμζνων υπθρεςιϊν 

(επιςτθμονικά ςτελζχθ και λοιπό προςωπικό), όπου κα παρουςιάηονται τα κακικοντα και 
θ κατανομι ευκυνϊν μεταξφ των μελϊν τθσ ομάδασ, κακϊσ και ςτοιχεία για τθν 
αποτελεςματικότθτα τθσ δράςθσ τθσ ςε αντίςτοιχεσ παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ.  

2) Υρόγραμμα παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ λειτουργίασ των μονάδων με επιςιμανςθ 
τυχόν ιδιαιτεροτιτων και προβλθμάτων και προτάςεισ για τον τρόπο επίλυςισ τουσ. 

3)  Υρόγραμμα διαχείριςθσ ςυντιρθςθσ, προλθπτικισ και επιδιορκωτικισ ςυντιρθςθσ, 
ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ των Ψεχνικϊν Υροδιαγραφϊν. 

4) Υίνακα με τισ εργαςίεσ που ζχουν εκτελζςει ςτισ οποίεσ να ςυμπεριλαμβάνεται θ 
ςυντιρθςθ των Ε.Ε.Ο. Χτον πίνακα κα περιλαμβάνονται: 

 Σνομαςία τθσ Εγκατάςταςθσ ςτθν οποία παραςχζκθκαν οι υπθρεςίεσ του 
διαγωνιηόμενου. 

 Σνομαςία Αναδόχου (Πεμονωμζνθ επιχείρθςθ ι Ζνωςθ ι Ξοινοπραξία). 

 Υοςοςτό και είδοσ ςυμμετοχισ κάκε επιχείρθςθσ ςτθ ςφμβαςθ. 

 Ξφριοσ του Ζργου/ άορζασ Ανάκεςθσ. 

 Θμερομθνίεσ Ζναρξθσ / Υεραίωςθσ Εργαςιϊν. 

 Δυναμικότθτα τθσ εγκατάςταςθσ. 

 Ωπθρεςίεσ που παρείχε ο Ανάδοχοσ, με ςαφι αναφορά ςτο είδοσ και ςτο 
αντικείμενο αυτϊν. 

5) Υίνακα με ςυμβάςεισ που ζχουν εκτελζςει που ζχουν ςχζςθ με Ε.Ε.Ο.. Ψζτοιεσ ςυμβάςεισ 
είναι θ μελζτθ, θ καταςκευι και θ λειτουργία Ε.Ε.Ο.. Χτον πίνακα κα περιλαμβάνονται: 

  Σνομαςία τθσ Εγκατάςταςθσ ςτθν οποία παραςχζκθκαν οι υπθρεςίεσ του 
διαγωνιηόμενου. 

 Σνομαςία Αναδόχου (Πεμονωμζνθ επιχείρθςθ ι Ζνωςθ ι Ξοινοπραξία). 

 Υοςοςτό και είδοσ ςυμμετοχισ κάκε επιχείρθςθσ ςτθ ςφμβαςθ. 

 Ξφριοσ του Ζργου/ άορζασ Ανάκεςθσ. 

 Θμερομθνίεσ Ζναρξθσ / Υεραίωςθσ Εργαςιϊν. 

 Δυναμικότθτα τθσ εγκατάςταςθσ. 

 Ωπθρεςίεσ που παρείχε ο Ανάδοχοσ, με ςαφι αναφορά ςτο είδοσ και ςτο 
αντικείμενο αυτϊν. 

 

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

Θ Σικονομικι Υροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο 
ανάκεςθσ κόςτοσ, όπωσ ορίηεται κατωτζρω.  

Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται ςε ευρϊ ανά μινα λειτουργίασ τθσ Εγκατάςταςθσ 
Επεξεργαςίασ Ουμάτων Χουφλίου. 

Σ προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπό) φάκελο “οικονομικι προςφορά” τθν οικονομικι 
προςφορά του κατάλλθλα υπογεγραμμζνθ ςφμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει ςτο 
Υαράρτθμα V τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

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

Σι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3.% και 
ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΣΓΑ 0,6.%. 

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό ά.Υ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  
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Σι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
αναπροςαρμόηονται.  

ίσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ:  

α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΩΦί ι που κακορίηεται ςχζςθ ΕΩΦί προσ ξζνο νόμιςμα, 

β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 
του ν. 4412/2016 και 

γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από 
τθν ανακζτουςα αρχι ςτο ΠΕΦΣΧ Β του Υαραρτιματοσ Λ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν52   

Σι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 
…………12……….. μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

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

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

Πετά 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. Χτθν τελευταία 
περίπτωςθ, θ διαδικαςία ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι 
λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν53 

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. 
(έρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Υεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. (Υεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ 
ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν), 2.4.5. (έρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. 
(Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 (Υρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,54  

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

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

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά  
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 Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016 
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 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 
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 Ρρβλ άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 
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ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ 
προςφορζσ. Σ περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.2.4 περ.γ τθσ 
παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων 
οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που 
ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

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

ι) δεν περιλαμβάνουν το ςφνολο των ηθτοφμενων υπθρεςιϊν. 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν  

3.1.1 Απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

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

Σ Υρόεδροσ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ επικοινωνεί, εν ςυνεχεία, αμζςωσ με το πρωτόκολλο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για να διαπιςτϊςει αν ζχουν υποβλθκεί προςφορζσ κατά το άρκρο 2.4.2 τθσ 
παροφςθσ (θ ϊρα και θμζρα  υποβολισ αναγράφεται τόςο ςτο πρωτόκολλο όςο και πάνω ςτον 
κυρίωσ φάκελο, θ δε ςχετικι καταχϊρθςθ ςτον κυρίωσ φάκελο μονογράφεται από τον υπεφκυνο 
υπάλλθλο) και ςε καταφατικι περίπτωςθ, μεταβαίνει μζλοσ τθσ, κατ’ εντολι του Υροζδρου τθσ και 
παραλαμβάνει τισ προςφορζσ για να τθρθκεί θ υπόλοιπθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ.  

Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ ςτθν κακοριςμζνθ από τθν παροφςα θμζρα  και ϊρα, ι μετά τθ λιξθ τθσ 
παραλαβισ ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 2.4.2 τθσ παροφςθσ, 
αποςφραγίηει τουσ κυρίωσ φακζλουσ και ςτθ ςυνζχεια, τουσ φακζλουσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ. 

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

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Πετά τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, 
εφαρμοηόμενων των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Σι προςφορζσ που παραλαμβάνονται, καταχωροφνται κατά ςειρά κατάκεςισ τουσ ςε ςχετικό 
πρακτικό τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο ειδικότερα αναφζρονται θ ςειρά προςζλευςθσ, θ 
επωνυμία του οικονομικοφ φορζα, ο εξουςιοδοτθμζνοσ εκπρόςωποσ και ο ζλεγχοσ των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ. Τλοι οι φάκελοι αρικμοφνται με τον αφξοντα αρικμό κατάκεςισ 
τουσ, όπωσ καταχωρικθκαν ςτο πρακτικό και μονογράφονται από τον Υρόεδρο και τα μζλθ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ. 

β) Χτθ 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 τουσ όρουσ τθσ παροφςασ  και 
ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και 
τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι και βακμολόγθςθ όςων τεχνικϊν 
προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω με βάςθ τα κριτιρια αξιολόγθςθσ των άρκρων 2.3.1 – 
2.3.2 – 2.3.3 – 2.3.4 και 2.3.5 τθσ παροφςασ.   

Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι 
φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα 
αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.  
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γ) Πε τθν ολοκλιρωςθ διαδικαςίασ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία55 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 που 
αποςφραγίςτθκαν και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι 
απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν 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 ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) 
θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα 
άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  

Χτθν περίπτωςθ ιςοδφναμων προςφορϊν, δθλαδι προςφορϊν με τθν ίδια ςυνολικι τελικι 
βακμολογία μεταξφ δφο ι περιςςοτζρων προςφερόντων θ ανάκεςθ γίνεται ςτθν προςφορά με τθν 
μεγαλφτερθ βακμολογία τεχνικισ προςφοράσ. 

Αν οι ιςοδφναμεσ προςφορζσ ζχουν τθν ίδια τιμι και τθν ίδια 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. Επιςθμαίνεται ότι τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ 
ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ κατωτζρω απόφαςθ. 

Τα αποτελζςματα του εν λόγω ςταδίου («Οικονομικι Ρροςφορά») επικυρϊνονται με μια 
απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται με 
επιμζλεια αυτισ, ςτουσ προςφζροντεσ56. Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 τθσ παροφςασ.  

 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου57 - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Πετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι πρόςκλθςθ ςτον 
προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί 
να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, δζκα (10) θμερϊν58 από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ  
ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ59 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 2.2.8. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ 
αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.2 τθσ 
διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.3 
- 2.2.6  αυτισ. 

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

                                                           
55

 Η αποςφράγιςθ του φακζλου των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, των τεχνικϊν προςφορϊν και των οικονομικϊν 
προςφορϊν μποροφν να γίνουν ςε μία δθμόςια ςυνεδρίαςθ, κατά τθν κρίςθ τθσ επιτροπισ (παρ. 4 του άρκρου 117)  

56
 Ρρβλ. εδάφιο α τθσ παρ. 4 του άρκρου 100, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 

57
 Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016 

58
 Δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δζκα (10) οφτε μεγαλφτερθ των είκοςι (20) θμερϊν (παραγρ. 1, του ωσ άνω 

άρκρου 103 του ν. 4412/2016). Η εν λόγω προκεςμία αποςκοπεί ςτθν υποβολι από τον προςωρινό ανάδοχο 
επίκαιρων αποδεικτικϊν μζςων' 

59
 Ρρβλ. άρκρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 
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Τςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

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

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

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

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι 
όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.2 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.3 - 
2.2.6 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Χε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ψ.Ε.Ω.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ 
επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ 
ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ 
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του60.  

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 2.2.3-2.2.6 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ 
διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ 
από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο 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.  

Ψα 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 
ζχει υποβάλει αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον 
προςωρινό ανάδοχο.   

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ 
ςφμφωνα με τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.  

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

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Ψο 
ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Χτθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν 
τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον 
προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά.  

                                                           
60

 Βλ. άρκρο 104 παρ. 2 και 3 
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 3.4 Δλζηάζεηο  

Χε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι 
πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 
οικονομικό φορζα. Θ ζνςταςθ κατά τθσ διακιρυξθσ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται 
μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςθ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςτο 
ΞΘΠΔΘΧ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν του άρκρου 14 τθσ 
παροφςασ. Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ 
τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν61. 

Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, φςτερα από 
γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Ενςτάςεων, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ζνςταςθσ. Χτθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ,  θ 
ανακζτουςα αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν. Πε τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ 
απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται, με τθν 
κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ, θ καταβολι παραβόλου, υπζρ του Δθμοςίου, ποςοφ ίςου με το ζνα 
τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Ψο παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο 
ζςοδο. Ψο παράβολο επιςτρζφεται με πράξθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν θ ζνςταςθ γίνει 
δεκτι ι μερικϊσ δεκτι από το αποφαςίηον διοικθτικό όργανο.62  

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

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

                                                           
61

 Ρρβλ. άρκρο 127 παρ.1 δεφτερο εδάφιο του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 32 του ν. 
4497/2017. 

62
 Ρρβλ. άρκρο 127 παρ.2 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 33 του ν. 4497/2017. 
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4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυιςεισ   

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ 
τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ άΥΑ, 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. Ψο περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

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

Χε 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 άΥΑ.  

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

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τουσ (ι ςτθν περίπτωςθ που οι υπθρεςίεσ  
είναι διαιρετζσ και θ παράδοςθ γίνεται τμθματικά : αποδεςμεφονται τμθματικά, κατά το ποςό 
που αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ των υπθρεςιϊν 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 τθσ ωσ άνω εγγυιςεωσ γίνεται μετά τθν 
αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

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

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Ξατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το 
δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Υαράρτθμα X του 
Υροςαρτιματοσ Αϋ. 

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

4.4 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότθςθσ τθσ Επιτροπισ τθσ περ. β  τθσ παρ. 11 του άρκρου 221 του ν. 
4412/2016.    

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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4.5 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ63  

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

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

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ 
που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.2.1 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 Χυνκικεσ και τθν Σδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί 
με απόφαςθ του Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ 
ΧΟΕΕ. 

 

 

                                                           
63

 βλ.  Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιείται απολογιςτικά και μθνιαία.  

Για τθν πλθρωμι του αναδόχου απαιτείται 

α) πρωτόκολλο παραλαβισ 

β) τιμολόγιο του αναδόχου 

δ) φορολογικι ενθμερότθτα 

ε) αςφαλιςτικι ενθμερότθτα 

Θ εξόφλθςθ των τιμολογίων κα γίνεται ςε 30 θμζρεσ από τθν παραλαβι αυτϊν και τθν 
υπογραφι των ςχετικϊν πρωτοκόλλων από τθν επιβλζπουςα αρχι.  

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

 

5.1.2. Ψον Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα 
με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ά.Υ.Α., για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ  ςτον 
τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  

Λδίωσ βαρφνεται με κράτθςθ  0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων 
και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Ωπζρ τθσ Ενιαίασ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Χυμβάςεων (άρκρο 4 Ρ.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Ξράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και και 
κρατιςεων τθσ αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Υροδικαςτικϊν Υροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)64  

Σι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και 
ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΣΓΑ 0,6.%. 

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

 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Σ ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται 
υποχρεωτικά ζκπτωτοσ65 από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν 
δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ και εάν υπερβεί 
υπαίτια τθ ςυνολικι προκεςμία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, λαμβανομζνων υπόψθ των 
παρατάςεων. 

Χτθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ 
περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ 
ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ 
προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται 

                                                           
64

 Ρρβλ Υπουργικι Απόφαςθ 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Κακοριςμόσ του χρόνου, τρόπου υπολογιςμοφ τθσ διαδικαςίασ 
παρακράτθςθσ και απόδοςθσ τθσ κράτθςθσ 0,06% υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), 
κακϊσ και των λοιπϊν λεπτομερειϊν εφαρμογισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του ν. 4412/2016 (Αϋ 147)”. 

65
 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016 
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αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω 
προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Χτον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, μετά από κλιςθ του για 
παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
 
5.2.2.  Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ 
τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ 
βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Σι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

α) για κακυςτζρθςθ που περιορίηεται ςε χρονικό διάςτθμα που δεν υπερβαίνει το 50% τθσ 
προβλεπόμενθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ επιβάλλεται ποινικι ριτρα 2,5% επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ άΥΑ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

β) για κακυςτζρθςθ που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινικι ριτρα 5% χωρίσ άΥΑ επί τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ των υπθρεςιϊν που παραςχζκθκαν εκπρόκεςμα, 

γ) οι ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν είναι ανεξάρτθτεσ από τισ 
επιβαλλόμενεσ για υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και δφνανται να 
ανακαλοφνται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, αν οι υπθρεςίεσ που αφοροφν 
ςτισ ωσ άνω τμθματικζσ προκεςμίεσ παραςχεκοφν μζςα ςτθ ςυνολικι τθσ διάρκεια και τισ 
εγκεκριμζνεσ παρατάςεισ αυτισ και με τθν προχπόκεςθ ότι το ςφνολο τθσ ςφμβαςθσ ζχει 
εκτελεςτεί πλιρωσ. 

Ψο ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου. 

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον 
ανάδοχο ζκπτωτο. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ66   

 Σ ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των 
όρων των άρκρων 5.2 (Ξιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Ξυρϊςεισ), να υποβάλει προςφυγι 
για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μζςα ςε ανατρεπτικι 
προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. 
Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/201667 
οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι 
προςφυγι. 

 

                                                           
66

 Άρκρο 205 του ν. 4412/2016 
67

 Ρρβλ. δεφτερο εδάφιο του άρκρου 205 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 107 περ. 37 του ν. 
4497/2017 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Χφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από 
τθν κακϋ φλθν αρμόδια υπθρεςία του Διμου Χουφλίου, θ οποία και κα ειςθγείται ςτο 
αποφαινόμενο όργανο του Διμου Χουφλίου για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα 
εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ 
λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που 
αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ 
όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016. 

 

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ68  

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Χφμβαςθσ ορίηεται ςε 7  μινεσ από τθν επόμενθ τθσ υπογραφισ τθσ.  

6.2.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου 
που υποβάλλεται πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ 
περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου69. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ 
ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα 
ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο 
ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ70  Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου 
μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που 
χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 
4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 

 

6.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

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

Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι/και τα παραδοτζα δεν 
ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ 
παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και 
γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ επθρεάηουν τθν καταλλθλόλθτα των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ 
ανάγκεσ. 

Χτθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι δεν επθρεάηεται θ καταλλθλόλθτα, με αιτιολογθμζνθ 
απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων, με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα 
πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ παρεκκλίςεισ. Πετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω 
απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί ςτθν οριςτικι παραλαβι των 
παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο 
οριςτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ. 
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 Άρκρο 217 του ν. 4412/2016 
69

 Η ωσ άνω περίπτωςθ φαίνεται να αφορά παράταςθ χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
άλλωσ τυχόν παράταςθ -τροποποίθςθ υπόκειται ςτισ προχποκζςεισ και τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016 
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Ψο πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με 
απόφαςι του, θ οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. Αν παρζλκει χρονικό 
διάςτθμα μεγαλφτερο των 30 θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του και δεν λθφκεί ςχετικι 
απόφαςθ για τθν ζγκριςθ ι τθν απόρριψι του, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει ςυντελεςκεί 
αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 6 
του άρκρου 218 του ν. 4412/2016. Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν 
επιςτρζφονται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπόμενων ελζγχων και τθ ςφνταξθ των 
ςχετικϊν πρωτοκόλλων71.  

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ72  

Χε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν με 
ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να εγκρίνεται 
αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν αυτϊν με άλλεσ, που να είναι ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 
ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ αντικατάςταςθ 
γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο 
δε ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν 
παράγραφο 5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τισ υπθρεςίεσ που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που 
του τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει θ ςυνολικι διάρκεια, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 
προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

6.5 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο  

Θ τιμι δεν υπόκειται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία αλλά παραμζνει 
ςτακερι και αμετάβλθτθ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.  

 

Θ διακιρυξθ αυτι εγκρίκθκε με τθν αρικμό 78/2020 απόφαςθ τθσ Σικονομικισ Επιτροπισ. 

 

 

Ο ΔΗΜΑΧΟΣ 

 

ΡΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΛΑΚΙΚΟΣ 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ 
Σφμβαςθσ  

 

Ψα Υαραρτιματα τθσ παροφςθσ αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.1.1. 

 

ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΦΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Ψο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ όπωσ και θ περιγραφι του, οι υποχρεϊςεισ που αναλαμβάνει ο 
ανάδοχοσ, οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ με τισ τυχόν απαιτιςεισ Ευρωπαϊκϊν ι εκνικϊν προτφπων ι 
και πιςτοποιθτικϊν που εκδίδονται από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ και πρζπει να ενςωματϊνουν 
οι προςφορζσ, θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ οι όροι και οι προχποκζςεισ για τθν τμθματικι-οριςτικι 
ποιοτικι παραλαβι, θ διαδικαςία απόρριψθσ-αντικατάςταςθσ, οι ςυνζπειεσ μθ ζγκαιρθσ, μθ 
προςικουςασ παράδοςθσ-παροχισ υπθρεςίασ, οι τυχόν προαιρζςεισ ι παρατάςεισ τθσ ςφμβαςθσ 
και οι ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ τθσ αναγράφονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

 

ΜΔΡΟ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Θ εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ ςυνολικά, θ ανάλυςθ του προχπολογιςμοφ ςυνολικά, θ αξία 
δικαιωμάτων προαίρεςθσ/παράταςθσ εφόςον υφίςτανται, το ά.Υ.Α., οι κρατιςεισ-δικαιϊματα 
τρίτων-επιβαρφνςεισ αναγράφονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
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1. ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 
ΟΤΦΛΙΟΤ 

 
1.1 ΓΔΝΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΡΓΟΤ - ΓΔΓΟΜΔΝΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ 

Ζ εγθαηάζηαζε επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο ησλ ιπκάησλ ηνπ νπθιίνπ (ΔΔΛ) ζρεδηάζηεθε 
ζε δύν θάζεηο, ηελ Α' Φάζε (κε έηνο ζρεδηαζκνύ ην 2011) θαη ηε Β' Φάζε (κε έηνο 
ζρεδηαζκνύ ην 2041), γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ αλαγθώλ ηεο πόιεο ηνπ νπθιίνπ. Έρνπλ 
θαηαζθεπαζηεί θαη ιεηηνπξγνύλ κόλν ηα έξγα ηεο Α΄ θάζεο.  
 
Οη παξνρέο θαη ηα θνξηία ζρεδηαζκνύ ηεο ΔΔΛ παξνπζηάδνληαη ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί  
 

 A' ΦΑΗ (2011) Β' ΦΑΗ (2041) 

ΥΔΙΜΩΝΑ ΘΔΡΟ ΥΔΙΜΩΝΑ ΘΔΡΟ 

ΙΟΓΤΝΑΜΟ ΠΛΗΘΤΜΟ 9650 9650 14369 14369 

     

ΠΑΡΟΥΔ     

ΗΜΕΡΗΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΥΕΔΙΑΜΟΤ 

(m
3
/d) 

3296,0 3296,0 4471,0 4471,0 

ΗΜΕΡΗΙΑ ΠΑΡΟΥΗ ΥΕΔΙΑΜΟΤ 

(rn
3
 /hr) 

137,3 137,3 186,3 186,3 

     

ΜΕΓΙΣΗ ΩΡΙΑΙΑ ΠΑΡΟΥΗ - 

ΑΙΥΜΗ (m
3
/hr) 

218,0 218,0 303,0 303,0 

     

ΡΤΠΑΝΣΙΚΑ ΦΟΡΣΙΑ     

     

BOD (kg/d) 579 579 934 934 

BOD (mg/l) 176 176 209 209 

SS (kg/d) 676 676 1006 1006 

SS (mg/l) 205 205 225 225 

TN (kg/d) 115,8 115,8 172,4 172,4 

TN (mg/l) 35,1 35,1 38,6 38,6 

TP (kg/d) 33,8 33,8 50,3 50,3 

TP (mg/l) 10,2 10,2 11,2 11,2 

ύκθσλα κε ηνπο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο  (Α.Π. 84197/97 ηνπ Σκήκαηνο Γελ. 

Πεξ/θσλ Θεκάησλ – Γ/λζε Πεξ/θνπ ρεδηαζκνύ – Γεληθή Γ/λζε Πεξηβάιινληνο – 

ΤΠΔΥΩΓΔ, όπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ ππ’ αξ. πξση. 1832/2002 Απόθαζε ηνπ 

Σκήκαηνο ΠΔΡ/ΚΟΤ & ΥΩΡ/ΚΟΤ ΥΔΓ/ΜΟΤ, Γ/ΝΖ ΠΔ.ΥΩ, ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΝΑΣ. 

ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ – ΘΡΑΚΖ) ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ πξέπεη λα 

ηθαλνπνηνύλ ηα παξαθάησ όξηα: 
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ΠΑΡΑΜΔΣΡΟ ΤΓΚΔΝΣΡΩΗ 

BOD5  (mg/l)  20 

COD   (mg/l)  80 

Αησξνύκελα ζηεξεά SS  (mg/l)  25 

Οιηθό άδσην (Ν)  (mg/l)  8 

Ακκσληαθό άδσην (ΝΖ4
+)  (mg/l)  2 

Φώζθνξνο (Ρ)  (mg/l)  2 

Γηαιπκέλν νμπγόλν  (mg/l) ≥ 6 

Λίπε-Έιαηα 0 

Δπηπιένληα ζηεξεά 0 

Καζηδάλνληα ζηεξεά εληόο 2h ζε θώλν Imhoff < 0.3 

Σν 95% ησλ ιακβαλνκέλσλ δεηγκάησλ ζα βξίζθεηαη εληόο ησλ αλσηέξσ νξίσλ. 

Σα επεμεξγαζκέλα ιύκαηα δηαηίζεληαη ζηελ θνίηε ηνπ πνηακνύ Έβξνπ ζε ζέζε αθξηβώο 

απέλαληη ηνπ βηνινγηθνύ θαζαξηζκνύ. 
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1.2 ΜΔΘΟΓΟ ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ – ΓΔΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

Ζ κέζνδνο επεμεξγαζίαο βαζίδεηαη ζην ζύζηεκα Παξαηεηακέλνπ αεξηζκό (Extended 

Aeration) κε πιήξε ζηαζεξνπνίεζε ηεο ηιύνο, βηνινγηθή απνκάθξπλζε αδώηνπ, βηνινγηθή θαη 

ρεκηθή απνκάθξπλζε θσζθόξνπ θαη κεραληθή πάρπλζε θαη αθπδάησζε ηιύνο. 

Οη βαζηθέο επηκέξνπο κνλάδεο ηεο εγθαηάζηαζεο παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά ζηε ζπλέρεηα. 

 

ΔΡΓΑ ΔΙΟΓΟΤ  

 Φξεάηην εηζόδνπ 

 Αληιηνζηάζην αξρηθήο αλύςσζεο 

 Παξαθακπηήξην αγσγό By Pass 

 Μνλάδα απόζκεζεο 

ΔΡΓΑ ΠΡΟΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ 

 Μνλάδα εζράξσζεο 

 Μνλάδα εμάκκσζεο 

 Μεηξεηήο παξνρήο 

 Μνλάδα απόζκεζεο 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ 

 Φξεάηην δηαλνκήο πξνο ηηο δεμακελέο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο 

 Παξαθακπηήξην αγσγό ηεο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο 

 Μεξηζηή παξνρήο ησλ δεμακελώλ βηνινγηθήο απνκάθξπλζεο θσζθόξνπ 

 Γεμακελέο αλαεξόβηαο επαθήο (βηνινγηθήο απνκάθξπλζεο θσζθόξνπ), κε θξεάηην 

κεξηζκνύ ηεο παξνρήο θαη δηακέξηζκα βηνεπηινγήο 

 Φξεάηην κεξηζκνύ ησλ δεμακελώλ απνληηξνπνίεζεο-αεξηζκνύ 

 Γεμακελέο αλνμηθήο δώλεο (απνληηξνπνίεζεο) 

 Γεμακελέο αεξηζκνύ (ληηξνπνίεζεο)  

 Φξεάηην κεξηζκνύ δεμακελώλ ηειηθήο θαζίδεζεο 

 Γεμακελέο ηειηθήο θαζίδεζεο 

 Αληιηνζηάζην αλαθπθινθνξίαο θαη πεξίζζεηαο ηιύνο 

 

ΜΟΝΑΓΑ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΜΔ ΥΛΩΡΙΟ 

 Μεηξεηήο παξνρήο 

 πγθξόηεκα ρισξησηή 

 Γεμακελή επαθήο 

 πγθξόηεκα απνρισξίσζεο 

 Φξεάηην απνρισξίσζεο 





43 
 

 

ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΑΔΡΙΜΟΤ 

 Γεμακελή επαθήο  

 ύζηεκα αεξηζκνύ 

 

ΜΟΝΑΓΑ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΙΛΤΟ  

 Δγθαηάζηαζε κεραληθήο πάρπλζεο – αθπδάησζεο θαη ρώξνο θόξησζεο ηεο ιάζπεο 

 Μνλάδα απόζκεζεο 

 

ΔΡΓΑ ΓΙΑΘΔΗ ΣΩΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΜΔΝΩΝ ΛΤΜΑΣΩΝ 

 Φξεάηην εμόδνπ ησλ επεμεξγαζκέλσλ πγξώλ 

 Αληιηνζηάζην δηάζεζεο 

 Φξεάηην θόξηηζεο ηνπ αγσγνύ δηάζεζεο ησλ επεμεξγαζκέλσλ ζηνλ απνδέθηε 

 Αγσγόο δηάζεζεο 

 

ΚΣΙΡΙΟ ΓΙΟΙΚΗΗ 

ε θαηάιιειε επνπηηθή ζέζε ηνπ γεπέδνπ ηεο ΔΔΛ θαηαζθεπάζηεθε ην Κηίξην Γηνίθεζεο, 

εληόο ηνπ νπνίνπ, ζηνλ πξώην όξνθν βξίζθνληαη ε Αίζνπζα ειέγρνπ, ην Γξαθείν ππεπζύλνπ, 

ην Υεκείν-Δξγαζηήξην κε όινλ ηνλ εμνπιηζκό θαη Υώξνη πγηεηλήο. Σν ηζόγεην ηνπ θηηξίνπ 

ιεηηνπξγεί σο απνζήθε θαη ζπλεξγείν-ειεθηξνινγείν. 

 

ΚΣΙΡΙΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑ 

Δληόο ηνπ θηηξίνπ είλαη εγθαηεζηεκέλα ζε μερσξηζηνύο ρώξνπο: 

 ην πεδίν άθημεο, αλαρώξεζεο, πξνζηαζίαο, κέηξεζε 

 Μεηαζρεκαηηζηήο κέζεο ηάζεο 

 Πίλαθαο ρακειήο ηάζεο 

 

Σν Ζιεθηξνπαξαγσγό δεύγνο είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε μερσξηζηό θηίξην, όπνπ ππάξρεη θαη 

μερσξηζηόο ρώξνο γηα ηελ απνζήθεπζε θαπζίκνπ γηα ην Ζ/Ε.  

 

ΒΟΗΘΗΣΙΚΑ ΔΡΓΑ ΣΩΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ  

 Έξγα νδνπνηίαο: ηελ εγθαηάζηαζε θαηαζθεπάζηεθε εζσηεξηθό δίθηπν νδνπνηίαο, ην 

νπνίν θαιύπηεη πεξηκεηξηθά ηηο επηκέξνπο κνλάδεο ώζηε λα είλαη άλεηε θαη αζθαιήο ε 

πξόζβαζε ζε όινπο ηνπο ρώξνπο εξγαζίαο.  

 Έξγα πξαζίλνπ: Έρεη πξαγκαηνπνηεζεί δελδξνθύηεπζε δηαθόξσλ θαιισπηζηηθώλ 

θπηώλ θαη γθαδόλ. 
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 Έξγα πεξίθξαμεο: Έρεη πξαγκαηνπνηεζεί πεξηκεηξηθά θαη εμσηεξηθά από ην 

πξνζηαηεπηηθό αλάρσκα ηνπ νηθνπέδνπ, πεξίθξαμε . επίζεο ζηελ είζνδν ηεο 

εγθαηάζηαζεο έρεη ηνπνζεηεζεί πόξηα κε κεραληζκό. 

 Γίθηπν ύδξεπζεο: Δληόο ηνπ γεπέδνπ ηεο εγθαηάζηαζεο είλαη θαηαζθεπαζκέλν 

δίθηπν ύδξεπζεο πνπ εμππεξεηεί όια ηα θηηξηαθά έξγα κε πόζηκν λεξό. 

 Γίθηπν βηνκεραληθνύ λεξνύ: Γηα ηελ εμνηθνλόκεζε πόζηκνπ λεξνύ έρεη εγθαηαζηαζεί 

μερσξηζηό δίθηπν βηνκεραληθνύ λεξνύ, πνπ θαιύπηεη ηηο αλάγθεο άξδεπζεο ηνπ 

πξαζίλνπ ηεο εγθαηάζηαζεο, πιύζεο ησλ ρώξσλ θαη ππξόζβεζεο. 

 Απνκάθξπλζε νκβξίσλ: Ζ απνκάθξπλζε ησλ νκβξίσλ γίλεηαη κε αλνηθηά θαλάιηα 

παξάπιεπξα ησλ νδώλ, γη’ απηό νη δξόκνη θαη ε δηακόξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο 

έρνπλ θαηάιιειεο θιίζεηο γηα ηελ επηθαλεηαθή απνξξνή ησλ νκβξίσλ πδάησλ. 

 Γίθηπν αθαζάξησλ: Σν δίθηπν απνρέηεπζεο θαηαζθεπάζηεθε από αγσγνύο θαη 

θαηαιήγεη ζην θξεάηην εηζόδνπ ηεο εγθαηάζηαζεο, ώζηε λα γίλεη ε επεμεξγαζία ηνπο. 

 Αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία. Γηα ηελ αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαηαζθεπάζζεθε πεξηκεηξηθό πξνζηαηεπηηθό αλάρσκα θαηάιιεινπ 

ύςνπο.  

ην θξεάηην εηζόδνπ ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαηαιήγεη ν Κεληξηθόο απνρεηεπηηθόο 
αγσγόο ΚΑΑ ησλ ιπκάησλ, ηα ζηξαγγίδηα ησλ έξγσλ πξνεπεμεξγαζίαο θαη ηα ζηξαγγίδηα ηεο 
κνλάδαο επεμεξγαζίαο ηιύνο. Από ην θξεάηην εηζόδνπ ηα ιύκαηα θαηαιήγνπλ ζην 
αληιηνζηάζην αξρηθήο αλύςσζεο. 

Από ην αληιηνζηάζην αξρηθήο αλύςσζεο ηα ιύκαηα αληινύληαη ζην θξεάηην 
εηζόδνπ ηεο κνλάδαο εζράξσζεο. Από ην θξεάηην εηζόδνπ ηεο εζράξσζεο ππάξρεη ε 
δπλαηόηεηα παξάθακςεο όιεο ηεο εγθαηάζηαζεο κέζσ ηνπ αγσγνύ παξάθακςεο (By Pass). 

Σν θξεάηην εηζόδνπ ησλ ιπκάησλ είλαη εμνπιηζκέλν κε δηάηαμε γηα ηελ εθθέλσζε 
βπηηνθόξσλ κεηαθνξάο βνζξνιπκάησλ. Σα βνζξνιύκαηα δηέξρνληαη αξρηθά από ηε 
ρνλδξνεζράξα ηνπ θξεαηίνπ εηζόδνπ θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαιήγνπλ ζην αληιηνζηάζην 
αλύςσζεο ησλ ιπκάησλ ζηελ είζνδν ηεο κνλάδαο εζράξσζεο. 

Ζ κνλάδα εζράξσζεο απνηειείηαη από δύν θαλάιηα, εμνπιηζκέλα ην θαζέλα κε κία 
κεραληθά απηνθαζαξηδόκελε εζράξα κε πιάηνο δηαθέλσλ 6 mm. Σν δεύηεξν θαλάιη ιεηηνπξγεί 
ζαλ παξάθακςε ηνπ πξώηνπ θαλαιηνύ.  

Από ην θξεάηην εηζόδνπ ηεο εζράξσζεο ππάξρεη θαη ε δπλαηόηεηα παξνρέηεπζεο ησλ 
ιπκάησλ ζε παξαθακπηήξην θαλάιη ην νπνίν θαηαιήγεη ζε θξεάηην ην νπνίν ζπλδέεηαη κε 
αγσγό κε ην θξεάηην θόξηηζεο ηνπ παξαθακπηήξηνπ αγσγνύ ηεο εγθαηάζηαζεο, θαηάληε ηνπ 
κεηξεηή παξνρήο εηζόδνπ. 

Μεηά ηελ εζράξσζε ηα ιύκαηα νδεγνύληαη ζηε κνλάδα εμάκκσζεο, ε νπνία 
απνηειείηαη από αεξηδόκελν ακκνζπιιέθηε. Ζ άκκνο πνπ θαζηδάλεη ζηνλ ππζκέλα ηεο θάζε 
δεμακελήο εμάκκσζεο, απνκαθξύλεηαη κε ππνβξύρηα αληιία, αλαξηεκέλε ζε παιηλδξνκηθή 
γέθπξα, πξνο ην ζύζηεκα πιύζεο θαη δηαρσξηζκνύ ηεο άκκνπ. 

Σα πξντόληα ηεο εζράξσζεο θαη ε άκκνο κεηαθέξνληαη θαη ζπγθεληξώλνληαη ζε 
θάδνπο γηα ηελ απνζήθεπζή ηνπο, κέρξη ηελ ηειηθή ηνπο δηάζεζε ζην ρώξν πγεηνλνκηθήο 
ηαθήο. Σα ζηξαγγίδηα νδεγνύληαη κε βαξύηεηα ζην θξεάηην εηζόδνπ ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Σν θξεάηην εηζόδνπ –Α/ αξρηθήο αλύςσζεο θαη ε κνλάδα εζράξσζεο βξίζθνληαη 
εληόο θηηξίσλ. Ο αέξαο ησλ θηηξίσλ νδεγείηαη γηα απόζκεζε. ηε ζπλέρεηα ηα ιύκαηα 
πεξλνύλ από ην θαλάιη κέηξεζεο παξνρήο, ηύπνπ Parshall. 

Μεηά ηνλ κεηξεηή παξνρήο ηα ιύκαηα νδεγνύληαη ζην θξεάηην δηαλνκήο πξνο ηηο 
δεμακελέο βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο, όπνπ αλακηγλύνληαη κε ηελ αλαθπθινθνξνύζα ελεξγό 
ηιύ από ηα αληιηνζηάζην αλαθπθινθνξίαο ηιύνο. Τπάξρεη θαη ε δπλαηόηεηα εθηξνπήο ηεο ξνήο 
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ησλ ιπκάησλ πξνο ηνλ παξαθακπηήξην αγσγό ηεο κνλάδαο, ώζηε λα παξαθάκπηεηαη ε 
βηνινγηθή επεμεξγαζία. 

ηε ζπλέρεηα ηα ιύκαηα θαηαιήγνπλ ζην θξεάηην κεξηζκνύ ηεο παξνρήο πξνο ηηο 
δεμακελέο βηνινγηθήο απνκάθξπλζεο θσζθόξνπ. Δίλαη θαηαζθεπαζκέλεο δύν δεμακελέο 
βηνινγηθήο απνκάθξπλζεο θσζθόξνπ, ζε παξάιιειε ιεηηνπξγία. Οη δύν δεμακελέο 
ιεηηνπξγνύλ ηαπηόρξνλα σο κηα δεμακελή θαηά ηελ θαλνληθή ιεηηνπξγία ηεο εγθαηάζηαζεο, 
ελώ παξέρεηαη θαη ε δπλαηόηεηα ιεηηνπξγίαο θάζε δεμακελήο κεκνλσκέλα ζε πεξίπησζε 
ρακειώλ θνξηίζεσλ ηεο εγθαηάζηαζεο. 

Κάζε δεμακελή ρσξίδεηαη ζε δύν δηακεξίζκαηα ζε ζεηξά όπνπ ην πξώην ιεηηνπξγεί σο 
αλαεξόβηα δεμακελή επηινγήο κηθξννξγαληζκώλ. Σα δύν δηακεξίζκαηα επηθνηλσλνύλ κε 
ππνβξύρηα αλνίγκαηα. 

Καηόπηλ ηα ιύκαηα νδεγνύληαη ζην θξεάηην κεξηζκνύ, όπνπ κνηξάδεηαη ε παξνρή 
ζηηο αθνινπζνύζεο δεμακελέο απνληηξνπνίεζεο θαη αεξηζκνύ.  

ηηο δεμακελέο αλνμηθήο δώλεο (απνληηξνπνίεζεο), εηδηθά εηεξόηξνθα βαθηήξηα 
(απνληηξνπνηεηέο) ρξεζηκνπνηώληαο ηνλ άλζξαθα ησλ ιπκάησλ θαη ηα ληηξηθά πνπ 
επηζηξέθνπλ κε ηε ιάζπε επαλαθπθινθνξίαο, αλάγνπλ ηα ληηξηθά πξνο αέξην άδσην θαη 
κεηώλνπλ ην BOD5 ησλ ιπκάησλ πξνο ηε δεμακελή αεξηζκνύ. ηε ζπλέρεηα ηα ιύκαηα 
εηζέξρνληαη ζηηο δεμακελέο αεξηζκνύ, όπνπ νη κηθξννξγαληζκνί (ελεξγόο ηιύο) δηαζπνύλ ηηο 
νξγαληθέο ύιεο θαη ζρεκαηίδνπλ λέα ηιύ. Παξάιιεια πξαγκαηνπνηείηαη ληηξνπνίεζε ησλ 
ακκσληαθώλ. 

Μεηά ηνλ αεξηζκό ηα ιύκαηα κε ππεξρείιηζε νδεγνύληαη ζην θξεάηην εμόδνπ ησλ 
δεμακελώλ αεξηζκνύ θαη από εθεί κε αγσγνύο ζην θξεάηην κεξηζκνύ ησλ δεμακελώλ 
ηειηθήο θαζίδεζεο. Οη δεμακελέο ηειηθήο θαζίδεζεο θέξνπλ ζάξσζξν ηιύνο ζηνλ ππζκέλα 
θαη ζάξσζξν επηπιεόλησλ. 

Ζ θαζηδάλνπζα ηιύο ζηηο δεμακελέο ηειηθήο θαζίδεζεο αλαθπθινθνξείηαη, κέζσ ηνπ 
αληιηνζηαζίνπ αλαθπθινθνξίαο – απαγσγήο ηιύνο, ζην θξεάηην κεξηζκνύ ησλ 
δεμακελώλ βηνινγηθήο επεμεξγαζίαο γηα λα δηαηεξείηαη ζηαζεξό ην πνζνζηό ελεξγνύ ηιύνο, 
ελώ ε πιενλάδνπζα ηιύο αληιείηαη πξνο ηνλ παρπληή. 

Σα επηπιένληα ζηεξεά ησλ δεμακελώλ θαζίδεζεο ζπιιέγνληαη ζε παξάπιεπξν 
θξεάηην κε ηε βνήζεηα ηνπ ζαξώζξνπ επηπιεόλησλ από όπνπ απάγνληαη πξνο ηε κνλάδα 
πάρπλζεο, κέζσ θνριησηώλ αληιηώλ. 

Σα επεμεξγαζκέλα απόβιεηα από ηηο δεμακελέο θαζίδεζεο δηέξρνληαη αξρηθά από 
θαλάιη  Parshall, κέηξεζεο ηεο παξνρήο θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαιήγνπλ ζηε κνλάδα 
απνιύκαλζεο, όπνπ γίλεηαη ε απνιύκαλζήο ηνπο κε ριώξην θαη αθνινπζεί ε 
απνρισξίσζή ηνπο. 

Σα απνιπκαζκέλα ιύκαηα νδεγνύληαη θαηόπηλ ζηε δεμακελή κεηαεξηζκνύ γηα ηνλ 
εκπινπηηζκό ηνπο ζε νμπγόλν θαη ζηε ζπλέρεηα θαηαιήγνπλ ζην θξεάηην εμόδνπ. Ζ δεμακελή 
κεηαεξηζκνύ απνηειεί ηαπηόρξνλα θαη δεμακελή βηνκεραληθνύ λεξνύ, από όπνπ ηα 
επεμεξγαζκέλα ιύκαηα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα εζσηεξηθέο αλάγθεο ηεο 
εγθαηάζηαζεο. 

Από ην θξεάηην εμόδνπ ηα ιύκαηα κε αγσγό θαηαιήγνπλ ζε θξεάηην απ’ όπνπ εθθηλεί 
ν αγσγόο βαξύηεηαο πνπ νδεγεί ηα επεμεξγαζκέλα ιύκαηα ζηνλ απνδέθηε. Όηαλ ε ζηάζκε 
ηνπ απνδέθηε είλαη πςειόηεξε από ηε ζηάζκε ησλ πγξώλ ζην θξεάηην εμόδνπ, ηα πγξά 
ππεξρεηιίδνπλ ζε αληιηνζηάζην, απ’ όπνπ αλπςώλνληαη ζην θξεάηην θόξηηζεο ηνπ βαξπηηθνύ 
αγσγνύ δηάζεζεο. 

ην θξεάηην εμόδνπ θαηαιήγεη θαη ν αγσγόο παξάθακςεο ηεο εγθαηάζηαζεο (By Pass). 

Ζ πεξίζζεηα ηιύο παξνρεηεύεηαη ζε πιήξε δηάηαμε κεραληθήο πάρπλζεο θαη 
αθπδάησζεο, ε νπνία πεξηιακβάλεη κεραληθή ηξάπεδα πάρπλζεο θαη ηαηληνθηιηξόπξεζζα 
ζηεγαζκέλε ζε θηίξην. Ο αέξαο ηνπ θηηξίνπ νδεγείηαη γηα απόζκεζε. 
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Σα πγξά πνπ ζηξαγγίδνπλ από ηνλ παρπληή θαη ηελ  ηαηληνθηιηξόπξεζζα επηζηξέθνπλ 
κέζσ ηνπ δηθηύνπ ζηξαγγηδίσλ κε βαξύηεηα ζην θξεάηην εηζόδνπ ηεο εγθαηάζηαζεο. Ζ 
αθπδαησκέλε ηιύο κεηαθέξεηαη γηα δηάζεζε ζην ρώξν πγεηνλνκηθήο ηαθήο. 

Σα όκβξηα απνκαθξύλνληαη από ην ρώξν ησλ εγθαηαζηάζεσλ κε αληιηνζηάζην. 

ε θαηάιιειε επνπηηθή ζέζε ηνπ γεπέδνπ ηεο ΔΔΛ θαηαζθεπάζηεθε ην Κηίξην 
Γηνίθεζεο, εληόο ηνπ νπνίνπ, ζηνλ πξώην όξνθν βξίζθνληαη ε Αίζνπζα ειέγρνπ, ην Γξαθείν 
ππεπζύλνπ, ην Υεκείν-Δξγαζηήξην κε όινλ ηνλ εμνπιηζκό θαη Υώξνη πγηεηλήο. Σν ηζόγεην ηνπ 
θηηξίνπ ιεηηνπξγεί σο απνζήθε θαη ζπλεξγείν-ειεθηξνινγείν. 

Δληόο ηνπ νηθνπέδνπ είλαη θαηαζθεπαζκέλν ην Κηίξην ελέξγεηαο, ζην νπνίν είλαη 
εγθαηεζηεκέλα ζε μερσξηζηνύο ρώξνπο: 

 ην πεδίν άθημεο, αλαρώξεζεο, πξνζηαζίαο, κέηξεζε 
 Μεηαζρεκαηηζηήο κέζεο ηάζεο 
 Πίλαθαο ρακειήο ηάζεο 

 

Σν Ζιεθηξνπαξαγσγό δεύγνο είλαη εγθαηεζηεκέλν ζε μερσξηζηό θηίξην , όπνπ ππάξρεη θαη 
μερσξηζηόο ρώξνο γηα ηελ απνζήθεπζε θαπζίκνπ γηα ην Ζ/Ε.  
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1.3 ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ  

 1.3.1 πληήξεζε θαη  ιεηηνπξγία ηεο ΔΔΛ ΟΤΦΛΗΟΤ 

  

 Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα παξαθνινπζεί θαη λα ειέγρεη ηηο δηεξγαζίεο, πνπ 

επηηεινύληαη ζηηο Δ.Δ.Λ. νπθιίνπ, ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο επηζηήκεο θαη ηεο ηερληθήο, 

ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηώλ ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ θαη απηνκαηηζκνύ θαη 

ζύκθσλα κε ηα πεξηιακβαλόκελα ζηα ηεύρε θαη ζρέδηα θαηαζθεπήο, πξνζαξκνζκέλα ζηα 

δεδνκέλα παξνρώλ θαη πνηόηεηαο εηζόδνπ, όπσο απηά ζα δηακνξθώλνληαη ζηε δηάξθεηα ηεο 

παξνρήο ππεξεζηώλ, ώζηε λα δηαζθαιίδεηαη ε ηήξεζε ηεο πνηόηεηαο επεμεξγαζίαο, ησλ 

ινηπώλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ θαη ησλ θαλνληζκώλ Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο θαη γεληθόηεξα λα 

εμαζθαιίδεηαη ε αδηάιεηπηε θαη άξηηα ιεηηνπξγία ησλ κνλάδσλ. Οη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζα 

πξέπεη επί πνηλή απνθιεηζκνύ, λα επηζθεθηνύλ ηελ εγθαηάζηαζε θαη λα ιάβνπλ ζρεηηθή 

βεβαίσζε από ηνλ Γήκν νπθιίνπ, ε νπνία ζα θαηαηεζεί ζηνλ θάθειν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ. 

Ο αλάδνρνο δελ κπνξεί γηα νπνηνδήπνηε ιόγν λα επηθαιεζηεί άγλνηα ησλ ζπλζεθώλ ζηηο 

Δ.Δ.Λ., θαη ην πεξηερόκελν ησλ ζπκβαηηθώλ ηεπρώλ. Ζ ζπληήξεζε πεξηιακβάλεη όινλ ηνλ 

ειεθηξνκεραλνινγηθό, ειεθηξνληθό εμνπιηζκό & απηνκαηηζκνύο, θύξην θαη βνεζεηηθό, πνπ 

ρξεζηκνπνηείηαη θαηά ηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ, αιιά θαη ηνπ εθεδξηθνύ θαη 

αξγνύληνο. Πεξηιακβάλεη επίζεο ηνλ εμνπιηζκό, πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζηε δηάξθεηα ηεο 

παξνρήο ππεξεζηώλ. Γηα ηα ηκήκαηα ηνπ εμνπιηζκνύ γηα ηα νπνία δελ ππάξρνπλ νδεγίεο ησλ 

θαηαζθεπαζηώλ π.ρ. δίθηπα, ζα πξέπεη λα ιακβάλνληαη όια ηα απαξαίηεηα κέηξα 

πξνζηαζίαο ηνπο από δπζκελείο θαηξηθέο ζπλζήθεο θιπ. 

Όζνλ αθνξά ζηα δίθηπα ιπκάησλ, ζηξαγγηδίσλ, ηιύνο θαη νκβξίσλ πξνβιέπνληαη νη εμήο 

ππνρξεσηηθέο εξγαζίεο: 

• Καζεκεξηλόο νπηηθόο έιεγρνο ησλ δηθηύσλ, ησλ ππεξρεηιίζεσλ, ησλ Α/ θαη ησλ 

δεμακελώλ. 

• Δβδνκαδηαίνο έιεγρνο θαλαιηώλ θαη θξεαηίσλ (αλ ρξεηάδεηαη θαζαξηζκόο). 

• Καζαξηζκόο ησλ θαλαιηώλ, θξεαηίσλ θαη ησλ ππεξρεηιίζεσλ ζε θάζε έλαξμε επνρήο 

θαη πξηλ από πξνβιεπόκελα αθξαία θαηξηθά θαηλόκελα. 

Όζνλ αθνξά ζηα παξαπξντόληα ηεο κνλάδαο (εζραξίζκαηα, άκκνο, ιίπε, αθπδαησκέλε ηιύο 

θιπ), ζα πξέπεη λα απνκαθξύλνληαη κε θξνληίδα ηνπ Δξγνδόηε 

 

 1.3.2 Πξόγξακκα εξγαζηεξηαθώλ αλαιύζεσλ θαη κεηξήζεσλ 

Γηα ηνλ έιεγρν ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ Δγθαηαζηάζεσλ Δπεμεξγαζίαο Λπκάησλ, θαηάιιειν 

ηππηθά θαη νπζηαζηηθά πξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ ζα εθηειεί δεηγκαηνιεςίεο κε ηελ 

ελδεδεηγκέλε πξαθηηθή θαη ηηο θαη' ειάρηζηνλ αλαιύζεηο, όπσο απηέο θαίλνληαη ζηνλ 
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ΠΗΝΑΚΑ 1 θαη ΠΗΝΑΚΑ 2, ζύκθσλα κε ηηο εγθεθξηκέλεο αλαιπηηθέο κεζόδνπο αλαθνξάο. Οη 

θπζηθνρεκηθέο αλαιύζεηο ζα εθηεινύληαη ζην ρεκηθό εξγαζηήξην, ηεο εγθαηάζηαζεο ην νπνίν 

ζα βξίζθεηαη ζε ζπλερή ιεηηνπξγία θαη ζα ζπληεξείηαη αλάινγα, ιακβάλνληαο όια ηα κέηξα 

πξνζηαζίαο.  

Δάλ ην εξγαζηήξην δε δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε πιηθνηερληθή ππνδνκή γηα ηελ εθηέιεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ εηδηθώλ αλαιύζεσλ (π.ρ. βαξέα κέηαιια), ν αλάδνρνο κε επζύλε ηνπ ζα 

εθηειεί ηηο αλαιύζεηο απηέο ζε άιιν εξγαζηήξην..  

Οη θαη' ειάρηζηνλ ειεγρόκελεο παξάκεηξνη, ε ζπρλόηεηα ειέγρνπ θαη νη ζέζεηο 

δεηγκαηνιεςίαο ζα είλαη όπσο παξαθάησ: 

ΠΙΝΑΚΑ 1 
 

Παξάκεηξνη Δίζνδνο - Έμνδνο Γεμακελή Αεξηζκνύ Αλαθπθινθνξία ηιύνο 

Παξνρή θμεριςια  θμεριςια 

SS 1 / 2 εβδομάδεσ 1 / 2 εβδομάδεσ 1 / 2 εβδομάδεσ 

COD 1 / 2 εβδομάδεσ   

BOD5 1 / 2 εβδομάδεσ   

Ν-ΝΖ4 1 / 2 εβδομάδεσ 1 / 2 εβδομάδεσ  

Ν-ΝΟ3 1 / 2 εβδομάδεσ 1 / 2 εβδομάδεσ  

Ν-νιηθό 1 / 2 εβδομάδεσ   

Ρ-νιηθόο 1 / 2 εβδομάδεσ   

pΖ θμεριςια θμεριςια  

Τπνιεηκκαηηθό Cl θμεριςια   

Θεξκνθξαζία 
o
C θμεριςια θμεριςια  

Γηαιπκέλν O2 θμεριςια   

Κνπξαλώδε 

Κνινβαθηεξηνεηδή 

1 / 2 μινεσ   

Καζηδάλνληα 

ζηεξεά εληόο 2 

σξώλ ζε θώλν 

Imhoff 

1 / 2 εβδομάδεσ   

 

 

ΠΙΝΑΚΑ 2 
 

Παξάκεηξνη Πεξίζζεηα Ηιύο Αθπδαησκέλε ηιύο ηξαγγίδηα αθπδάησζεο 

Υαροχι θμεριςια θμεριςια  

SS 1/μινα  1 / 2 εβδομάδεσ 

pH 1/μινα Ανά εξάμθνο 1 / 2 εβδομάδεσ 

% Χτερεά κ.β  1 /μινα  

 





49 
 

ηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ηνπ εξγαζηεξίνπ ν ππεύζπλνο ρεκηθόο κεραληθόο ζα θξνληίδεη 

γηα ηελ πηζηή ηήξεζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Αλαιύζεσλ, κε ζηόρν ηελ παξαθνινύζεζε ησλ 

δηεξγαζηώλ θαη ηελ νκαιή θαη άξηηα ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ. 

Σα απνηειέζκαηα όισλ ησλ παξαπάλσ (αλαιύζεσλ, κεηξήζεσλ, παξνρώλ, πνζνηήησλ 

ηιύνο, θιπ.) ζα θαηαγξάθνληαη θαη ζα ππνβάιινληαη αλά κήλα θαη εληόο 10 εκεξώλ από ην 

ηέινο ηνπ κήλα ζε έληππε θαη ειεθηξνληθή επεμεξγάζηκε κνξθή. 

Δπίζεο, ζα θαηαγξάθνληαη ηπρόλ πξνβιήκαηα ή αιιαγέο, πνπ παξνπζηάζηεθαλ ζηε 

ζπλήζε δηεξγαζία θαη νη ηξόπνη αληηκεηώπηζήο ηνπο, πνζόηεηεο παξαπξντόλησλ θαη 

νπνηαδήπνηε ζηνηρεία δεηεζνύλ από ηνλ Γήκν νπθιίνπ εάλ θξηζνύλ αλαγθαία γηα ηελ 

θαιύηεξε παξαθνινύζεζε ή θαη βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Αθόκε, ζα 

ππνβάιινληαη ηα έληππα θαηαγξαθήο ηνπ πξνγξάκκαηνο ζπληήξεζεο. 

 

 1.3.3 Μεληαίεο Δθζέζεηο        

Ο αλάδνρνο ζα ππνβάιεη κεληαία έθζεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ εληόο 10 εκεξώλ 

από ηε ιήμε θάζε εκεξνινγηαθνύ κήλα. Ζ κεληαία έθζεζε ζα πεξηιακβάλεη, θαη’ ειάρηζηνλ, ηα 

αθόινπζα: 

1. πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο, απνθαηάζηαζεο βιαβώλ, επηζθεπώλ 

θαη αληηθαηαζηάζεσλ εμνπιηζκνύ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην κήλα αλαθνξάο. 

2. Μέζεο κεληαίεο ηηκέο όισλ αλεμαηξέησο ησλ παξακέηξσλ γηα ηηο νπνίεο ν αλάδνρνο 

ππνρξενύηαη λα πξαγκαηνπνηεί εξγαζηεξηαθέο αλαιύζεηο θαζώο θαη ησλ κεηξήζεσλ ησλ 

εγθαηεζηεκέλσλ on line νξγάλσλ (κεηξήηεο παξνρήο, νμπγνλόκεηξα, κεηξεηήο 

ππνιεηκκαηηθνύ ρισξίνπ θιπ.). Σα απνηειέζκαηα ζα πξέπεη λα παξνπζηάδνληαη ζε κνξθή 

πηλάθσλ θαη γξαθεκάησλ ρξνληθήο δηαθύκαλζεο. 

3. Αμηνιόγεζε ησλ ιεηηνπξγηθώλ παξακέηξσλ, ησλ δεδνκέλσλ ησλ on-line κεηξήζεσλ θαη 

ησλ απνηειεζκάησλ ησλ εξγαζηεξηαθώλ αλαιύζεσλ. 

4. πλνπηηθή πεξηγξαθή ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο, απνθαηάζηαζεο βιαβώλ, επηζθεπώλ 

θαη αληηθαηαζηάζεσλ εμνπιηζκνύ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ θαηά ην κήλα αλαθνξάο. 

5. Αλαθνξά ησλ πξνγξακκαηηδόκελσλ γηα ηνλ επόκελν κήλα εξγαζηώλ ζπληήξεζεο, 

επηζθεπώλ ή αληηθαηάζηαζεο εμνπιηζκνύ, κε έκθαζε ζε απηέο πνπ ζα ζέζνπλ εθηόο 

ιεηηνπξγίαο ηκήκαηα ηεο εγθαηάζηαζεο ή ζα επεξεάζνπλ ηελ απόδνζε ή δπλακηθόηεηα ηεο 

κνλάδαο. 

6. Θέκαηα αζθάιεηαο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ην κήλα αλαθνξάο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ 

νπνησλδήπνηε αηπρεκάησλ. 

7. Αλαθνξά ηπρόλ πξνβιεκάησλ πνπ αθνξνύλ ζηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηνπ έξγνπ. 
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8. Δλδερόκελεο πξνηάζεηο γηα ηελ βειηηζηνπνίεζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο κνλάδαο, νη νπνίεο 

αθνξνύλ είηε ζε ιεηηνπξγηθέο ξπζκίζεηο είηε ζε εμνπιηζκό. 

Ζ κεληαία έθζεζε ζα ζπλνδεύεηαη από ηα παξαθάησ Παξαξηήκαηα: 

• Παξάξηεκα I: Ζκεξήζηα θαηάζηαζε εξγαζηώλ ζπληήξεζεο εμνπιηζκνύ. 

• Παξάξηεκα II: Καηάζηαζε απνηειεζκάησλ αλαιύζεσλ θαη κεηξήζεσλ ζύκθσλα κε ηελ 

πξνεγνύκελε παξάγξαθν 1.3.2. 

• Παξάξηεκα III: Ζκεξήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο Δ.Δ.Λ.  

• Παξάξηεκα IV: Μεληαία θαηαλάισζε ρεκηθώλ 

Όια ηα αλσηέξσ παξαξηήκαηα ζα ππνβάιινληαη θαη ζε ειεθηξνληθή επεμεξγάζηκε κνξθή. 

 

 1.3.4 Πξόγξακκα ζπληήξεζεο      

Με ηελ έλαξμε ηεο ζύκβαζεο ν Αλάδνρνο νθείιεη λα θαηαγξάςεη θαη λα ειέγμεη ηνλ 

ππάξρνληα εμνπιηζκό. Οπνηαδήπνηε βιάβε ζηηο ππνδνκέο θαη ηνλ ειεθηξνκεραλνινγηθό 

εμνπιηζκό ζα θαηαγξαθεί. Ο Αλάδνρνο νθείιεη λα πξνβεί ζηηο απαηηνύκελεο δηνξζσηηθέο 

ελέξγεηεο. Σν θόζηνο απηώλ ησλ επεκβάζεσλ ζα βαξύλεη ηνλ εξγνδόηε, ώζηε νη κνλάδεο ηηο 

νπνίεο ζα παξαιάβεη ν Αλάδνρνο λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε. 

Οη ππεξεζίεο, πνπ αθνξνύλ ηηο εξγαζίεο ζπληήξεζεο / επηζθεπήο ζα πξαγκαηνπνηνύληαη 

ζύκθσλα κε ην Πξόγξακκα πληήξεζεο, ην νπνίν απνηειείηαη από δύν κέξε: 

1. Πξνιεπηηθή πληήξεζε 

2. Δπηδηνξζσηηθή πληήξεζε 

Ο Αλάδνρνο ζα εθαξκόζεη ην πξόγξακκα ζπληήξεζεο, ζύκθσλα κε όζα αλαθέξνληαη ζ’ 

απηό, πνπ παξέδσζε ζηελ ηερληθή πξνζθνξά ηνπ. Δηδηθόηεξα, ζα γίλνληαη εξγαζίεο 

ζπληήξεζεο ζε κεληαία βάζε, θαη ηεηξάκελε βάζε. 

ηα έληππα απηά ζα θαηαγξάθνληαη θαη πηζαλέο δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο, πξνιεπηηθνύ 

αιιά θαη θαηαζηαιηηθνύ ηύπνπ, γηα ηελ απνθαηάζηαζε πηζαλώλ πξνβιεκάησλ. 

 

 1.3.4.1 Πξνιεπηηθή πληήξεζε     

Ζ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε είλαη απηή, πνπ πξνβιέπεη ν θαηαζθεπαζηήο θαη ζα 

πεξηιακβάλεη έληππε ελεκέξσζε κε δεκηνπξγία εληύπνπ παξαθνινύζεζεο γηα θάζε 

κεράλεκα. ην έληππν απηό ζα αλαγξάθνληαη ηα εμήο: 

Ο αύμσλ αξηζκόο, ν θαηαζθεπαζηήο, ην κνληέιν θαη ην serial number, νη θπξηόηεξεο 

δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηώλ (π.ρ. αιιαγή ιαδηώλ, 

ιάζηηρσλ, ξνπιεκάλ θιπ.) κε ηελ εκεξνκελία ηειεπηαίαο επέκβαζεο θαη ηελ πξνβιεπόκελε 
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εκεξνκελία ηεο επόκελεο επέκβαζεο, θαη ην όλνκα ηνπ ζπληεξεηή, πνπ πξαγκαηνπνίεζε 

ηελ ηειεπηαία επέκβαζε. 

Οη εξγαζίεο ζπληήξεζεο ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνύ θαη ειεθηξνληθνύ εμνπιηζκνύ ζα 

γίλνληαη ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ θαηαζθεπαζηή, όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηα 

εγρεηξίδηα ησλ κεραλεκάησλ. 

Σν θόζηνο αληηθαηάζηαζεο ησλ βαζηθώλ αληαιιαθηηθώλ ηνπ ζπλόινπ ηνπ εμνπιηζκνύ, 

ηα νπνία απαηηνύλ αιιαγή ζε ζπγθεθξηκέλα ρξνληθά δηαζηήκαηα, πνπ θαζνξίδνληαη από ηνπο 

θαηαζθεπαζηέο ηνπο ζηα πιαίζηα ηεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο, βαξύλεη ηνλ Γήκν νπθιίνπ. 

 

 1.3.4.2 Δπηδηνξζσηηθή πληήξεζε      

Μεηά ηελ αλάδεημε ηνπ Αλαδόρνπ θαη ηελ εγθαηάζηαζή ηνπ ζην έξγν, απαηηείηαη ε 

δεκηνπξγία βηβιίνπ θαηαγξαθήο ησλ πηζαλόηεξσλ βιαβώλ αλά είδνο εμνπιηζκνύ όιεο ηεο 

κνλάδαο. Θα πεξηγξάθνληαη νη δηνξζσηηθέο ελέξγεηεο (αγνξά αληαιιαθηηθνύ, ρξόλνο 

ηεκαρίνπ εθηόο ιεηηνπξγίαο, επίπησζε ζηε ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο, δηόξζσζε ηεο επίπησζεο 

ζηε κνλάδα), ην θόζηνο αληηθαηάζηαζεο θαη ν πξνκεζεπηήο. Αλ ε βιάβε, πνπ παξνπζηαζηεί, 

δελ πξνβιέπεηαη ζην πξόγξακκα επηδηνξζσηηθήο ζπληήξεζεο, ηόηε ζα πξνζηίζεηαη ώζηε λα 

ππάξρεη νινθιεξσκέλε θαηαγξαθή ηνπ ηζηνξηθνύ ηεο κνλάδαο. Δπίζεο, ζα δεκηνπξγεζνύλ 

έληππα παξαθνινύζεζεο γηα θάζε βαζηθό κεράλεκα. ην έληππν απηό ζα αλαγξάθνληαη: 

Ο αύμσλ αξηζκόο, ν θαηαζθεπαζηήο, ην κνληέιν θαη ην serial number, νη θπξηόηεξεο 

δηαδηθαζίεο ζπληήξεζεο, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηώλ (π.ρ. αιιαγή ιαδηώλ, 

ιάζηηρσλ, ξνπιεκάλ θιπ.) κε ηελ εκεξνκελία ηειεπηαίαο επέκβαζεο θαη ηελ πξνβιεπόκελε 

εκεξνκελία ηεο επόκελεο επέκβαζεο θαη ην όλνκα ηνπ ζπληεξεηή, πνπ πξαγκαηνπνίεζε ηελ 

ηειεπηαία επέκβαζε. 

Σέινο ζηε ζπληήξεζε πεξηιακβάλνληαη: 

 Ο θαζαξηζκόο ηεο εζσηεξηθήο νδνπνηίαο θαη ηνπ πεξηβάιινληα ρώξνπ. 

 Ζ ζπληήξεζε, απνθαηάζηαζε θαη ε άξδεπζε ησλ θπηώλ ηνπ ρώξνπ ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 Όιεο νη παξόκνηαο θύζεο κε ηηο πξναλαθεξόκελεο εξγαζίεο, πνπ απνζθνπνύλ ζηελ 

θαιή, νκαιή ιεηηνπξγία θαη ηε ζπλνιηθή εκθάληζε ηνπ ρώξνπ ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 

ελώ δελ πεξηιακβάλνληαη : 

 Ζ ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ησλ νηθνδνκηθώλ έξγσλ. 

 Ζ ζπληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε ηεο πεξίθξαμεο. 

 Ζ απνθαηάζηαζε ηπρόλ δηαξξνώλ εμνπιηζκνύ θαη ππέξγεησλ ή ππόγεησλ ζσιελώζεσλ. 
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Οη βιάβεο, πνπ ζα παξνπζηαζηνύλ ζηνλ ειεθηξνκεραλνινγηθό εμνπιηζκό θαη ηνλ 

απηνκαηηζκό θαηά ηε ιεηηνπξγία ζα αλαθέξνληαη άκεζα ζηνλ Γήκν νπθιίνπ, ζα αίξνληαη 

ακέζσο θαη ζα πεξηγξάθνληαη αλαιπηηθά ζην εκεξνιόγην ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο. 

ηελ πεξίπησζε, πνπ ε βιάβε νθείιεηαη: 

(α) ε θαθό ρεηξηζκό ή παξάβιεςε ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο κνλάδαο, απηή ζα απνθαζίζηαηαη κε 

έμνδα ηνπ αλαδόρνπ. 

(β) Φζνξά ιεηηνπξγίαο, ιόγσ παιαηόηεηαο ή αλσηέξαο βίαο, ζα επηζθεπάδεηαη, αλ είλαη 

δπλαηόλ επηηόπνπ, από ηνλ αλάδνρν, αιιά κε πιηθά, πνπ ζα ηνπ δηαζέηεη ν Γήκνο 

νπθιίνπ. ηα πιηθά πεξηιακβάλνληαη θαη ηα ιηπαληηθά, παξεκβύζκαηα (θιάληδεο), 

θνριίεο, πεξηθόριηα θαη άιια κηθξήο θαηά ηεκάρην αμίαο, πνπ ζεσξνύληαη αλαιώζηκα. ε 

πεξίπησζε πνπ δελ είλαη εθηθηή ε επηηόπνπ επηζθεπή θαη απαηηείηαη επηζθεπή ζε 

ζπλεξγείν ηνπ πξνκεζεπηή ή άιιν εμσηεξηθό ζπλεξγείν ζα απνθαζίζηαηαη κε έμνδα ηνπ 

Γήκνπ νπθιίνπ. 

Ζ θαηάηαμε ησλ βιαβώλ ζηηο πεξηπηώζεηο (α) θαη (β) ζα γίλεηαη κεηά από ηελ ππνβνιή 

ζρεηηθήο ηερληθήο έθζεζεο ηνπ αλαδόρνπ. 

ε θάζε πεξίπησζε ην δεηνύκελν είλαη νη βιάβεο λα πεξηνξίδνληαη ζην ειάρηζην κε 

ζσζηή επίβιεςε ηεο ιεηηνπξγίαο θαη εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ζπληήξεζεο. Θα πξέπεη λα 

δηαζθαιίδεηαη ε άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ βιαβώλ ηνπ ειεθηξνκεραλνινγηθνύ εμνπιηζκνύ 

θαη ηνπ απηνκαηηζκνύ, θαζώο θαη νη ηπρόλ αιιαγέο ζην ινγηζκηθό, αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο 

ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κεηά από ελεκέξσζε θαη γξαπηή έγθξηζε από ηνλ Γήκν νπθιίνπ. 

Ζ απνθαηάζηαζε ησλ βιαβώλ, πνπ αθνξνύλ ζην απνρεηεπηηθό δίθηπν εληόο ηνπ 

νηθηζκνύ θαη ζηνλ θεληξηθό απνρεηεπηηθό αγσγό, δελ πεξηιακβάλνληαη ζην αληηθείκελν ηεο 

παξνύζαο ζύκβαζεο. 

Ο αλάδνρνο δελ επζύλεηαη ζηελ πεξίπησζε πξόθιεζεο θζνξώλ ή θαηαζηξνθώλ ηνπ 

εμνπιηζκνύ θαη ησλ ινηπώλ ππνδνκώλ ηεο κνλάδαο, πνπ νθείινληαη ζε βαλδαιηζκό, 

δνιηνθζνξά ή θπζηθή θαηαζηξνθή. 
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2. ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

Σν πξνζσπηθό, πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ 

επεμεξγαζίαο Λπκάησλ νπθιίνπ: 

 Υεκηθόο Μεραληθόο κε επηαεηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζε παξόκνηεο 

εγθαηαζηάζεηο . 

 Υεκηθόο ή Μεραληθόο Πεξηβάιινληνο ή Πηπρηνύρνο Πεξηβαιινληνιόγνο κε 

πεληαεηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζε παξόκνηεο εγθαηαζηάζεηο. 

 Ζιεθηξνιόγνο ή Ζιεθηξνληθόο εγθαηαζηάζεσλ θαη απηνκαηηζκώλ κέζεο 

εθπαίδεπζεο κε επηαεηή ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία ζε παξόκνηεο εγθαηαζηάζεηο 

 Δξγάηεο γεληθώλ θαζεθόλησλ, πιήξνπο απαζρόιεζεο. 

 

Οπνηαδήπνηε επηπιένλ ζέζε εξγαζίαο ζα απαηηεζεί ή ζα πξνζθεξζεί κε ηελ ηερληθή 

πξνζθνξά ησλ ζπκκεηερόλησλ θαη ε νπνία ζα απνξξέεη από ηελ πξνιεπηηθή, 

επηδηνξζσηηθή ή έθηαθηε ζπληήξεζε θιπ. ηεο εγθαηάζηαζεο δελ είλαη απαξαίηεηε γηα ηελ 

πιεξόηεηα ηεο νκάδαο ιεηηνπξγίαο. 

Ο αλάδνρνο είλαη ν κόλνο ππεύζπλνο απέλαληη ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηηο ζπλζήθεο 

εξγαζίαο ηνπο, γηα ηελ αζθάιηζε ηνπο θαη γηα νπνηνδήπνηε δηθαίσκά ηνπο, πνπ απνξξέεη 

από ηελ ζπιινγηθή απόθαζε εξγαζίαο ηνπ θιάδνπ, ζηνλ νπνίν απηνί αλήθνπλ θαζώο θαη 

γηα ηελ ηήξεζε ησλ απαηηνύκελσλ κέηξσλ αζθαιείαο από απηνύο θαη ν Γήκνο νπθιίνπ  

δελ θέξεη νπδεκία επζύλε. 

Σα αλσηέξσ απαηηνύκελα άηνκα ηνπ πξνζσπηθνύ νθείινπλ λα παξεπξίζθνληαη ζηηο 

εγθαηαζηάζεηο γηα ηελ νξζή ιεηηνπξγία απηώλ. Σν πξνζσπηθό κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί 

επνρηθά από αλαπιεξσηέο αληίζηνηρεο εηδηθόηεηαο θαη εκπεηξίαο, αθνύ απηό 

θνηλνπνηεζεί ζηνλ εξγνδόηε κε επζύλε ηνπ αλαδόρνπ. Πάλησο γηα ηελ νπνηαδήπνηε 

ζπλέπεηα, πνπ ζα πξνθύςεη από ηελ κε ύπαξμε ηνπ θαηάιιεινπ γηα ηελ ιεηηνπξγία 

πξνζσπηθνύ, ηόζν ζε βάξνο ηνπ εμνπιηζκνύ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, όζν θαη γηα ηελ 

ηήξεζε ησλ εγθεθξηκέλσλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ ν αλάδνρνο θέξεη ηελ απνθιεηζηηθή 

επζύλε. 
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3. ΜΔΣΡΑ ΑΦΑΛΔΙΑ        

Τπνρξεώζεηο ησλ επηζθεπηώλ ηεο ΔΔΛ νπθιίνπ  

Οη θαλόλεο, πνπ δηέπνπλ ηηο ππνρξεώζεηο ησλ επηζθεπηώλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζα 

αθνξνύλ ζηα εμήο: 

 Πξηλ από θάζε επίζθεςε ζα πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ηελ αλάινγε άδεηα 

επίζθεςεο ζην ρώξν, από ηνπο αξκόδηνπο ηνπ Γήκνπ νπθιίνπ, νη νπνίνη θαη 

ζπληνλίδνπλ ηελ επίζθεςε κε ηελ νκάδα ιεηηνπξγίαο. 

 Πξνζέξρνληαη ζην πιαίζην ηνπ ηζρύνληνο σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ θαη ζπλνδεύνληαη πάληα από ππάιιειν ηεο εγθαηάζηαζεο. 

 πκκνξθώλνληαη κε ην θαζεζηώο ησλ κέηξσλ αηνκηθήο αζθάιεηαο. 

 πκκνξθώλνληαη κε ηηο εηδηθέο δηαηάμεηο. 

 Κνηλνπνηνύλ ηα ζπκπεξάζκαηα ηεο επίζθεςεο ηνπο. 

 ε πεξίπησζε πνπ ν επηζθέπηεο είλαη αξκόδην ειεγθηηθό όξγαλν, δελ απαηηείηαη 

αδεηνδόηεζε γηα ηελ επίζθεςή ηνπ. Δλ όςεη όκσο ηεο επηθείκελεο έλαξμεο ηνπ 

ειέγρνπ επηβάιιεηαη λα ελεκεξσζνύλ νη αξκόδηνη πξντζηάκελνη ηνπ Γήκνπ 

νπθιίνπ. 

 Καηά ηε ρξνληθή πεξίνδν ηνπ 24ώξνπ, πνπ νη εγθαηαζηάζεηο είλαη αλνηθηέο αιιά 

θαη όηαλ απηέο είλαη θιεηζηέο, ηα κέηξα αζθάιεηαο είλαη επζύλε ηνπ Αλαδόρνπ. 

Αηνκηθή αζθάιεηα θαη πξνζηαζία 

Ζ αηνκηθή αζθάιεηα θαη πξνζηαζία ησλ εξγαδνκέλσλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ επηδηώθεηαη κε 

θαλνληζκνύο θαη κέηξα πνπ δηαθξίλνληαη ζε δύν θαηεγνξίεο: 

 ηνπο θαλόλεο, πνπ ζεζπίδνπλ θαη δηακνξθώλνπλ ζπγθεθξηκέλνπο ηξόπνπο 

ζπκπεξηθνξάο, κε ζηόρν λα ειαρηζηνπνηεζνύλ νη θίλδπλνη γηα ηελ δηθή ηνπο 

αζθάιεηα. 

 ην ζπγθεθξηκέλν εμνπιηζκό, πνπ ρξεζηκνπνηείηαη πξνθεηκέλνπ λα 

κεγηζηνπνηεζεί ε αζθάιεηα έλαληη αηπρήκαηνο. 
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ΑΘΟ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

1.1 Οριςμοί  

Κφριοσ του ζργου: Διμοσ Χουφλίου 

Ανακζτουςα αρχι :Διμοσ Χουφλίου  

Υπθρεςία υπεφκυνθ για τθν άςκθςθ τθσ παρακολοφκθςθσ και διοίκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ (ςτο 
εξισ «Υπθρεςία») : : Διεφκυνςθ Ψεχνικϊν Ωπθρεςιϊν, Υολεοδομίασ και Υεριβάλλοντοσ 
του Διμου Χουφλίου 

 

Ανάδοχοσ είναι το φυςικό ι νομικό πρόςωπο ι θ ςφμπραξθ που ςυνάπτει ςφμβαςθ με τθν 
ανακζτουςα αρχι.  

1.2  Αντικείμενο τθσ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων  

Θ παροφςα ςυγγραφι υποχρεϊςεων προςδιορίηει το γενικό πλαίςιο και τουσ ειδικοφσ όρουσ 
για τθν εκτζλεςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου.  Τςα κζματα ςχετίηονται με τθ 
διαδικαςία ανάκεςθσ περιλαμβάνονται ςτο τεφχοσ τθσ Διακιρυξθσ, ενϊ το αντικείμενο και τα 
τεχνικά χαρακτθριςτικά τθσ ςφμβαςθσ ςτο Υαράρτθμα ΛΛ Ψεχνικι Υεριγραφι – Ψεχνικζσ 
Υροδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ. 

ΑΘΟ 2: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2.1  Τόποσ και χρόνοσ 

2.1.1 Ψόποσ εργαςίασ του αναδόχου είναι θ περιοχι των ΕΕΟ Χουφλίου. Σ ανάδοχοσ 
υποχρεοφται, φςτερα από ζγκαιρθ πρόςκλθςθ των υπθρεςιϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
(τθσ Ωπθρεςίασ που είναι υπεφκυνθ  για τθν παρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
και επιβλεπόντων) να ςυμμετζχει ςε ςυςκζψεισ, να παρζχει γραπτζσ ι προφορικζσ 
πλθροφορίεσ ι ςυμβουλζσ ςτισ υπθρεςίεσ αυτζσ και  γενικά να παρζχει κάκε ςχετικι 
υποςτιριξθ που κρίνει χριςιμθ θ ανακζτουςα αρχι. 

2.1.2 Πετά τθν επζλευςθ των ζννομων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) 
θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 105 του Ρ4412/2016.  

2.1.3  ίσ προκεςμία για τθν περαίωςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ορίηονται οι επτά (7) 
μινεσ και αρχίηει τθν επομζνθ ι κατά μζγιςτο ςε 10 μζρεσ από τθν υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ. 

2.1.4 Χε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν  από τθν υπογραφι του ιδιωτικοφ ςυμφωνθτικοφ, 
αν δεν ορίηεται διαφορετικά ςε αυτό, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να υποβάλει 
χρονοδιάγραμμα, ανάλογα με τισ απαιτιςεισ των ςυμβατικϊν τευχϊν.  

2.1.6 Αν μετατίκεται το χρονικό ςθμείο ζναρξθσ του ζργου χωρίσ ευκφνθ του αναδόχου, 
δικαιοφται αντίςτοιχθ παράταςθ προκεςμίασ. 

2.2   Εκπρόςωποι του αναδόχου 

2.2.1 Ψο ιδιωτικό ςυμφωνθτικό κα υπογραφεί, από πλευράσ αναδόχου, από τον ιδθ 
εξουςιοδοτθμζνο κατά το ςτάδιο τθσ ανάκεςθσ εκπρόςωπο του διαγωνιηομζνου, ο 
οποίοσ μονογράφει επίςθσ και κάκε φφλλο του ςυμφωνθτικοφ. 

2.2.2 Ξατά τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ο ανάδοχοσ πρζπει να δθλϊςει τθν ζδρα 
του και να ορίςει αντίκλθτο, ο οποίοσ δεν αποκλείεται να είναι και ο εκπρόςωποσ του 
αναδόχου, εφόςον κατοικεί ςτθν ζδρα τθσ υπεφκυνθσ υπθρεςίασ, για τθν 
παρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ (παρ. 4 και  5 άρκρου 182 Ρ.4412/2016). 
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2.2.3 Χε περίπτωςθ αντικατάςταςθσ των εκπροςϊπων του αναδόχου, γνωςτοποιείται 
ςχετικό ζγγραφο του αναδόχου ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςτο οποίο επιςυνάπτεται θ 
ςχετικι απόφαςθ των καταςτατικϊν οργάνων του αναδόχου ι των μελϊν του, ςε 
περίπτωςθ αναδόχου ςφμπραξθσ ι κοινοπραξίασ. Θ αντικατάςταςθ του εκπροςϊπου του 
αναδόχου υπόκειται ςτθν ζγκριςθ του προϊςταμζνου τθσ υπεφκυνθσ υπθρεςίασ για τθν 
παρακολοφκθςθ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ .  

2.2.4 Σποιαδιποτε αλλαγι ςτθ διεφκυνςθ κατοικίασ των εκπροςϊπων γνωςτοποιείται 
ομοίωσ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και ςτθν υπεφκυνθ υπθρεςία για τθν παρακολοφκθςθ του 
ζργου. Ξοινοποιιςεισ εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ ςτον παλιό εκπρόςωπο ι ςτθν παλιά 
διεφκυνςθ κεωροφνται ιςχυρζσ, εφόςον γίνονται πριν τθν γνωςτοποίθςθ των μεταβολϊν. 

2.2.5 Σ ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφοδιάςει τον εκπρόςωπό του (και τον αναπλθρωτι 
εκπρόςωπό του) με ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο, ςφμφωνα με το οποίο τα πρόςωπα 
αυτά εξουςιοδοτοφνται να ενεργοφν κατ' εντολι του και να τον εκπροςωποφν ςε όλα τα 
ηθτιματα που ςχετίηονται με τθ ςφμβαςθ και να διευκετοφν για λογαριαςμό του 
οποιαδιποτε διαφορά προκφπτει ι ςχετίηεται με τθ ςφμβαςθ και να ςυμμετζχουν, 
κατόπιν προςκλιςεωσ οργάνων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςε ςυναντιςεισ με όργανα 
ελζγχου / παρακολοφκθςθσ τθσ ςφμβαςθσ.                
Υαράλλθλα με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και αναπόςπαςτο τμιμα αυτισ κα αποτελεί 
και το πρωτόκολλο παράδοςθσ -παραλαβισ μεταξφ του άορζα Ωλοποίθςθσ του ζργου και 
του Ανάδοχου που κα αναφζρεται ςτισ εγκαταςτάςεισ και τον εξοπλιςμό που κα 
παραλάβει ο Ανάδοχοσ ςε κατάςταςθ καλισ λειτουργίασ. Τλα τα παραπάνω ο Ανάδοχοσ 
οφείλει να παραδϊςει ςτο άορζα μετά τθ λιξθ του χρόνου ςφμβαςθσ. Σι νόμιμεσ 
αποςβζςεισ για τθ χριςθ του εξοπλιςμοφ δεν ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτθν αμοιβι του 
αναδόχου και αφοροφν τον Εργοδότθ. 

2.3  Ραρακολοφκθςθ τθσ Σφμβαςθσ  

Θ διοίκθςθ τθσ ςφμβαςθσ αςκείται από τθν υπεφκυνθ υπθρεςία για τθν παρακολοφκθςθ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, θ οποία είναι αρμόδια να ορίςει, και να γνωςτοποιιςει ςτον ανάδοχο, 
τα πρόςωπα που κα επιβλζψουν τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ. Για τθ διοίκθςθ και 
τθν επίβλεψθ τθσ ςφμβαςθσ ιςχφουν τα όςα αναγράφονται ςτο άρκρο 216 του Ρ.4412/2016. 
 

2.4  Υποβολι εκκζςεων από τον Ανάδοχο  

Σι υποχρεϊςεισ του Αναδόχου για τθν υποβολι εργαςιϊν και εκκζςεων αναγράφονται 
αναλυτικά ςτο Υαράρτθμα ΛΛ Ψεχνικι Υεριγραφι – Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ. 
 

ΑΘΟ 3: ΡΟΣΩΡΙΚΟ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

3.1 Σ ανάδοχοσ υποχρεοφται να διακζτει επαρκζσ και κατάλλθλο προςωπικό για τθν εκτζλεςθ 
των υπθρεςιϊν που του ανατίκενται, ςφμφωνα και με τισ δεςμεφςεισ που ανζλαβε με τθν 
υποβολι τθσ προςφοράσ του. Θ εμπειρία και εν γζνει τα προςόντα του προςωπικοφ αυτοφ 
τελοφν υπό τθν ρθτι ι και ςιωπθρι ζγκριςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Ψεκμαίρεται ότι θ 
Ωπθρεςία αποδζχεται τα πρόςωπα αυτά, εφόςον δεν αντιλζγει γραπτά.  

 Σ Ανάδοχοσ πρζπει να καλφπτει νόμιμα τθ ςυντιρθςθ και λειτουργία του Ζργου και 
επαφίεται ςτον Ανάδοχο να καταςτρϊςει κατά τζτοιο τρόπο το πρόγραμμα λειτουργίασ, 
ςυντιρθςθσ του Ζργου ςε ανκρϊπινο δυναμικό και μθχανικά μζςα, οφτωσ ϊςτε ανά πάςα 
ςτιγμι να εξαςφαλίηεται θ ςωςτι και εφρυκμθ λειτουργία του. 

 Οόγω τθσ ειδικισ φφςθσ, και τθσ ςθμαςίασ των εγκαταςτάςεων, ο/θ υπεφκυνοσ/θ τθσ 
επίβλεψθσ τθσ λειτουργίασ των Εγκαταςτάςεων ςφμφωνα με το Υ.Δ. 274/97 κα πρζπει να 
είναι έθμικόσ Πθχανικόσ που αποδεδειγμζνα κα ζχει τόςο επιςτθμονικι εναςχόλθςθ με το 
αντικείμενο όςο και προχπθρεςία ςε ίδια ι ίδιου αντικειμζνου κζςθ. 
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3.2 Σ Ανάδοχοσ κα χρθςιμοποιιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ τθν ομάδα που διλωςε 
κατά τθ διαδικαςία του διαγωνιςμοφ και κα δθλϊςει άμεςα τθν αποχϊρθςθ οποιουδιποτε 
μζλουσ τθσ ομάδασ από τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, για οποιονδιποτε λόγο. Θ Ωπθρεςία 
ερευνά τουσ λόγουσ τθσ αποχϊρθςθσ και μπορεί να εγκρίνει τθν αναπλιρωςι του με 
αντίςτοιχο ςτζλεχοσ, ίςθσ τουλάχιςτον εμπειρίασ, αν θ αποχϊρθςθ οφείλεται ςε ςπουδαίο 
λόγο. 

3.3 Σ Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να πλθρϊνει όλεσ τισ δαπάνεσ που κα προκφψουν από τθν 
λειτουργία, ςυντιρθςθ και επιςκευι των εγκαταςτάςεων τθσ εργολαβίασ που 
περιλαμβάνουν, θμερομίςκια, μιςκοφσ, ειςφορζσ, ζξοδα κίνθςθσ προςωπικοφ και 
μεταφορά υλικϊν. Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να λειτουργεί και να ςυντθρεί τισ 
εγκαταςτάςεισ των ζργων με προςωπικό επιςτθμονικό, εργατοτεχνικό κλπ., κατάλλθλο για 
τισ εργαςίεσ αυτζσ και ικανό ςε αρικμό για τθ νόμιμθ, ομαλι και εφρυκμθ λειτουργία των 
εγκαταςτάςεων τθσ εργολαβίασ. Εάν κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν διαπιςτωκεί ότι 
μζροσ του προςωπικοφ του Αναδόχου δεν μπορεί να ανταποκρικεί ςτισ απαιτιςεισ των 
εργαςιϊν, ο Διμοσ Χουφλίου ζχει δικαίωμα να διατάξει τθν αντικατάςταςθ ι τθν άμεςθ 
αποπομπι κάκε ανίκανου, απείκαρχου ι και μθ τίμιου μζλουσ του τεχνικοφ υπαλλθλικοφ ι 
εργατικοφ προςωπικοφ του Αναδόχου. Σ Ανάδοχοσ ι εκπρόςωποσ αυτοφ κα ςυναντιζται 
τουλάχιςτον μία φορά το μινα με τουσ αρμόδιουσ εκπροςϊπουσ του Διμου Χουφλίου ςε 
τακτικζσ κακοριςμζνεσ ςυναντιςεισ. Χκοπόσ των ςυναντιςεων κα είναι θ ςυηιτθςθ 
κεμάτων ςχετικϊν με τθ λειτουργία κι ςυντιρθςθ των εγκαταςτάςεων. Σ Διμοσ Χουφλίου 
κα ζχει το δικαίωμα να διενεργεί τακτικοφσ ι αιφνίδιουσ ελζγχουσ απόδοςθσ και τιρθςθσ 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ όςεσ φορζσ το κεωρεί απαραίτθτο. 

 Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυνεργάηεται πλιρωσ ςε κάκε ζλεγχο και να διακζςει το 
απαιτοφμενο γι' αυτό προςωπικό. 

 Ψισ πρϊτεσ 10 θμζρεσ τθσ ςφμβαςθσ κα ςυνταχκεί από τον Ανάδοχο ςφμφωνα με τισ 
οδθγίεσ των καταςκευαςτϊν των μθχανθμάτων και των εξαρτθμάτων αυτϊν το οριςτικό 
πρόγραμμα ςυντιρθςθσ όλων των επιμζρουσ μονάδων που κα εφαρμόηεται κατά τθ 
διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και το οποίο κα τφχει τθσ ζγκριςθσ τθσ επίβλεψθσ. Υικανζσ αλλαγζσ 
ςτο πρόγραμμα αυτό επιτρζπονται μόνο μετά από επανεξζταςθ των δεδομζνων και 
ςφμφωνθ γνϊμθ ι και επικυμία τθσ επίβλεψθσ. 

ΑΘΟ 4: ΑΜΟΙΒΗ - ΚΑΤΗΣΕΙΣ 

4.1  Αμοιβι του αναδόχου 

Σ Ανάδοχοσ αμείβεται ςφμφωνα με τθν ανάλυςθ τθσ αμοιβισ του, όπωσ προκφπτει από τθν 
Σικονομικι του Υροςφορά και τισ πιςτοποιοφμενεσ από τθν Ωπθρεςία ποςότθτεσ υπθρεςιϊν 
που ζχουν παραςχεκεί ανά μινα. 

Για τθν πλθρωμι του ο Ανάδοχοσ ςυντάςςει και υποβάλλει τιμολόγια παροχισ υπθρεςιϊν, που 
ελζγχονται και εγκρίνονται από τθν αρμόδια υπθρεςία. Ειδικότερα αναγράφονται: 

i. Ψο είδοσ των εργαςιϊν. 

ii. Σι ποςότθτεσ των εργαςιϊν που ολοκλθρϊκθκαν. 

iii. Ψο πλθρωτζο ποςό 

iv. Σ αναλογϊν ά.Υ.Α.  

Πετά τθν ζγκριςθ του τιμολογίου ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει τα ακόλουκα 
δικαιολογθτικά για τθν είςπραξθ του: 

1. Ψιμολόγιο κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Δ.Σ.Ω 

2. Αποδεικτικό άορολογικισ Ενθμερότθτασ 

3. Αποδεικτικό αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ που αφορά τον ίδιο, αν πρόκειται για φυςικό 
πρόςωπο, ι τισ αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ προσ τουσ απαςχολοφμενουσ με ςφμβαςθ 
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εξαρτθμζνθσ εργαςίασ (ΛΞΑ, Ψ.Π.Ε.Δ.Ε., κλπ), όταν πρόκειται για νομικό πρόςωπο. Σι 
ςυμπράξεισ και κοινοπραξίεσ αποδεικνφουν τθν αςφαλιςτικι ενθμερότθτα όλων των 
μελϊν τουσ. 

Σ Ανάδοχοσ υποχρεοφται ακόμα να προςκομίςει κατ' αίτθςθ του Εργοδότθ και οποιοδιποτε 
άλλο δικαιολογθτικό απαιτείται από τθν ελλθνικι νομοκεςία για τθν πλθρωμι τθσ απαίτθςθσ. 

 

Σι πλθρωμζσ ολοκλθρϊνονται μζςα ςε ζνα μινα από τθν ζγκριςθ (ρθτι ι ςιωπθρι) του 
τιμολογίου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχουν υποβλθκεί ζγκαιρα τα ωσ άνω δικαιολογθτικά. 
Αν θ πλθρωμι κακυςτεριςει, χωρίσ υπαιτιότθτα του Αναδόχου πζραν των δφο μθνϊν, 
εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία για τόκουσ υπερθμερίασ. Χιωπθρι ζγκριςθ 
κεωρείται ότι ζχει δοκεί εάν παρζλκει ζνασ μινασ από τθν κατάκεςθ του τιμολογίου και δεν 
ζχει δοκεί ρθτι ζγκριςθ. Θ ζγκριςθ ζκαςτου τιμολογίου δίνεται από τθν Διευκφνουςα Ωπθρεςία. 
 

4.2  Τα ςτοιχεία τθσ αμοιβισ του αναδόχου 

4.2.1 Σ ανάδοχοσ αμείβεται ςε ςτάδια, όπωσ αυτά προκφπτουν από τθν περιγραφι του ζργου 
ςτο τεφχοσ τεχνικϊν δεδομζνων. Θ ςταδιακι καταβολι τθσ αμοιβισ ανά ςτάδιο 
ρυκμίηεται από το άρκρο 200 του Ρ. 4412/2016 και περιγράφεται ςτο τεφχοσ τεχνικϊν 
δεδομζνων. Διευκρινίηεται ότι:  

(α) Σ ανάδοχοσ είναι πλιρωσ και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για όλεσ τισ ειςφορζσ, οφειλζσ, 
τζλθ και άλλεσ πλθρωμζσ ςτα ταμεία κοινωνικισ αςφάλιςθσ, υγειονομικισ 
περίκαλψθσ και ςυντάξεων, επαγγελματικϊν, δθμόςιων ι άλλων φορζων, όπωσ τα 
ΨΠΕΔΕ, ΕάΞΑ, ΨΕΕ κ.λπ. 

(β) Θ ςυμβατικι αμοιβι δεν περιλαμβάνει άΥΑ. Σ φόροσ αυτόσ κα καταβάλλεται 
επιπλζον ςτον ανάδοχο, με τθν πλθρωμι  κάκε τιμολογίου. 

Σι πλθρωμζσ ολοκλθρϊνονται μζςα ςε ζνα μινα από τθν ζγκριςθ (ρθτι ι ςιωπθρι) του 
τιμολογίου, υπό τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχουν υποβλθκεί ζγκαιρα τα ωσ άνω 
δικαιολογθτικά. Αν θ πλθρωμι κακυςτεριςει, χωρίσ υπαιτιότθτα του Αναδόχου πζραν 
των δφο μθνϊν, εφαρμόηονται τα οριηόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία για τόκουσ 
υπερθμερίασ. Χιωπθρι ζγκριςθ κεωρείται ότι ζχει δοκεί εάν παρζλκει ζνασ μινασ από 
τθν κατάκεςθ του τιμολογίου και δεν ζχει δοκεί ρθτι ζγκριςθ. Θ ζγκριςθ ζκαςτου 
τιμολογίου δίνεται από τθν Διευκφνουςα Ωπθρεςία 

4.2.2   Θ ςυμβατικι αμοιβι του αναδόχου περιλαμβάνει όλεσ τισ δαπάνεσ (όπωσ ζξοδα 
μετακινιςεων, ειδικά και γενικά ζξοδα κ.λπ.) και το επιχειρθματικό του κζρδοσ, μζχρι τθν 
ολοκλιρωςθ και παράδοςθ των εργαςιϊν. Δεν αναγνωρίηονται λόγοι προςαφξθςθσ τθσ 
αμοιβισ, εκτόσ αν αναφζρεται διαφορετικά ςτον νόμο. Χτο ποςό τθσ αμοιβισ 
ςυμπεριλαμβάνονται οι βαρφνοντεσ τον εντολοδόχο φόροι και βάρθ. Θ αμοιβι δεν 
υπόκειται ςε καμία ανακεϊρθςθ για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία, αλλά παραμζνει 
ςτακερι και αμετάβλθτθ κακ' όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ εντολισ. 

4.3   Νόμιςμα αμοιβισ  

Ψα τιμολόγια του αναδόχου για τθν αμοιβι του κακϊσ και οι πλθρωμζσ που κα 
διεκπεραιϊνονται από τθν ανακζτουςα αρχι κα είναι εκπεφραςμζνα ςε ΕΩΦί και ςφμφωνα με 
τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία. 
 

4.4   Ωράριο Λειτουργίασ   

Θ ΕΕΟ Χουφλίου κα λειτουργεί ςυνεχϊσ, αλλά κα είναι ανοιχτι κατ’ ελάχιςτον όλεσ τισ θμζρεσ 
τθσ εβδομάδασ, πλθν Χαββάτου, Ξυριακισ και επίςθμων αργιϊν, για τουλάχιςτον οκτϊ (8) ϊρεσ 
θμερθςίωσ.  
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ΑΘΟ 5: ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

5.1.1 Εάν θ εγγυθτικι επιςτολι εκδοκεί από ξζνθ τράπεηα, τότε μπορεί να είναι ςυντεταγμζνθ 
ςε μία από τισ επίςθμεσ γλϊςςεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, αλλά κα ςυνοδεφεται 
απαραίτθτα από επίςθμθ μετάφραςθ ςτα ελλθνικά. 

5.1.2  Εφόςον προκφψει ανάγκθ, αποφαςίηεται θ κατάπτωςθ του ςυνόλου ι, αναλόγου προσ 
τθν απαίτθςθ, μζρουσ των εγγυιςεων. Πετά τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ, θ ανακζτουςα 
αρχι ειςπράττει τθν εγγφθςθ με ζγγραφθ διλωςι τθσ προσ τον εγγυθτι. Θ κατάπτωςθ 
του ςυνόλου των εγγυιςεων δεν εξαντλεί τθν ευκφνθ του αναδόχου για αποηθμίωςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ςε περίπτωςθ που αυτι υποςτεί ηθμία μεγαλφτερθ του ποςοφ των 
εγγυιςεων. 

5.1.3  Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ κα επιςτρζφεται ςτον Ανάδοχο ςταδιακά κατά το ποςό που 
αναλογεί ςτθν αξία του μζρουσ του τμιματοσ των υπθρεςιϊν που παραλιφκθκε 
οριςτικά. Ψο 10% τθσ κάκε φορά απομειοφμενθσ αξίασ τθσ εγγφθςθσ, κα παρακρατείται 
μζχρι τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ και κα επιςτρζψει ςτον Ανάδοχο μετά τθν οριςτικι 
παρακολοφκθςθ. 

 

ΑΘΟ 6: ΡΟΙΝΙΚΕΣ ΗΤΕΣ – ΑΝΩΤΕΑ ΒΙΑ – ΕΥΘΥΝΗ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

6.1 Αν ο ανάδοχοσ, με υπαιτιότθτά του δεν τθρεί τισ ςυμβατικζσ προκεςμίεσ περαίωςθσ των 
εργαςιϊν τθσ ςφμβαςθσ ι εκτελεί τθ ςφμβαςθ πλθμμελϊσ, βαρφνεται με ποινικζσ ριτρεσ 
ςφμφωνα με το άρκρο 218. Χθμαντικότατθ παράβαςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ μθ 
εξαςφάλιςθ τθσ ςυνεχοφσ κακθμερινισ λειτουργίασ των εγκαταςτάςεων. Θ μθ τιρθςθ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ υποχρζωςθσ του Αναδόχου κεωρείται ουςιϊδθσ πλθμμζλεια που πρζπει 
άμεςα να αρκεί ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ. Θ ςυςτθματικι υπαίτιοσ εκ μζρουσ του 
μθ τιρθςθ τθσ υποχρζωςθσ του αυτισ είναι λόγοσ ζκπτωςθσ αυτοφ ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ νομοκετικζσ διατάξεισ. 

6.2  Σι ποινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται με απόφαςθ τθσ Ωπθρεςίασ και κοινοποιοφνται ςτο 
ανάδοχο. Ειςπράττονται μζςω τθσ πιςτοποίθςθσ που εκδίδεται αμζςωσ μετά τθν επιβολι 
τουσ, ι ςε περίπτωςθ υποβολισ ζνςταςθσ, μζςω τθσ πιςτοποίθςθσ που εκδίδεται αμζςωσ 
μετά τθν απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ από τθν αρμόδια υπθρεςία. 

6.3 Χε περίπτωςθ που ςυνδυαςμζνεσ δραςτθριότθτεσ κοινωνικϊν ομάδων δεν επιτρζπουν τθν 
είςοδο και εργαςία των υπαλλιλων του Αναδόχου ςτισ εγκαταςτάςεισ, ο Ανάδοχοσ και ο 
Διμοσ Χουφλίου. κα αναηθτιςουν κατάλλθλεσ διοικθτικζσ ι δικαςτικζσ εντολζσ για να 
επιςτρζψουν οι εργαςίεσ ςτθν ομαλότθτα. Ξατά τθν διάρκεια τζτοιασ περιόδου ο Ανάδοχοσ 
κα λειτουργεί τισ εγκαταςτάςεισ με τον καλφτερο δυνατό τρόπο μζχρι οι ςυνκικεσ να 
ομαλοποιθκοφν (εφόςον ςτθν περίπτωςθ αυτι απαιτθκοφν πρόςκετεσ δαπάνεσ κα 
εγκρικοφν από τον Διμο Χουφλίου). 

 Ψθν ευκφνθ για ομαλι λειτουργία με προςωπικό αςφαλείασ κ.λ.π., ςε περίπτωςθ 
εργαςιακϊν προβλθμάτων με το προςωπικό του, τθν ζχει αποκλειςτικά ο Ανάδοχοσ. 

6.4  Σ Ανάδοχοσ ζχει υποχρζωςθ να γνωςτοποιεί με ζγγραφο του ςτον Διμο Χουφλίου αμζςωσ 
κάκε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ, που είναι δυνατόν να επθρεάςει αυτι τθν ςφμβαςθ. Θ 
απόδειξθ τθσ ανωτζρασ βίασ βαρφνει εξ ολοκλιρου τον Ανάδοχο. 

 Χε περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ ο Ανάδοχοσ κα κάνει κάκε προςπάκεια να ζρκει ςε επαφι με 
τουσ εκπροςϊπουσ του Διμου Χουφλίου  ϊςτε να εγκρίνουν τα μζτρα για τθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ. Εφόςον αυτό δεν είναι εφικτό, ο Ανάδοχοσ κα ζχει το δικαίωμα να 
προχωριςει ςτα απαιτοφμενα ζξοδα και να υποβάλλει άμεςα ςτον Διμο Χουφλίου  γραπτι 
λεπτομερι αναφορά των ενεργειϊν αυτϊν. Σ Διμοσ Χουφλίου κα είναι υπεφκυνοσ για το 
κόςτοσ των μζτρων ζκτακτθσ ανάγκθσ με τθν προχπόκεςθ ότι τζτοιεσ καταςτάςεισ δεν 
οφείλονταν ςε ςφάλμα ι αμζλεια του Αναδόχου, και θ προκφπτουςα αποηθμίωςθ κα 
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προςδιορίηεται είτε με επί τόπου παρακολοφκθςθ του κόςτουσ είτε με οποιονδιποτε άλλο 
εφικτό τρόπο ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ νομοκετικζσ διατάξεισ. 

 Σ Ανάδοχοσ οφείλει για τθν αντιμετϊπιςθ τζτοιων περιπτϊςεων να βρίςκεται ςε διαρκι 
ετοιμότθτα και να διατθρεί ςε ενεργό κατάςταςθ τόςο το μθχανικό εξοπλιςμό όςο και το 
προςωπικό του. 

6.5  Σ Ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για λάκθ ι ελλείψεισ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των 
ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων. Σι αξιϊςεισ του εργοδότου κατά του Αναδόχου, λόγω 
πλθμμελοφσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων του κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ 
Χφμβαςθσ, δεν παραγράφονται μετά τθν παραλαβι του αντικειμζνου. 

 

ΑΘΟ 7: ΕΚΡΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

7.1  Ζκπτωςθ Αναδόχου 

7.1.1  Εφόςον ο ανάδοχοσ δεν εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του ι δεν ςυμμορφϊνεται με τισ 
γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ.  

7.1.2  Πετά τθν οριςτικοποίθςθ τθσ ζκπτωςθσ εκκακαρίηεται θ ςφμβαςθ και καταπίπτει υπζρ 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ωσ ειδικι ποινικι ριτρα. Αν 
επιβλικθκαν ποινικζσ ριτρεσ για υπζρβαςθ τμθματικϊν προκεςμιϊν, μζχρι τθν 
οριςτικοποίθςθ τθσ ζκπτωςθσ οι ριτρεσ αυτζσ οφείλονται από τον ανάδοχο ακροιςτικά, 
ενϊ επιβάλλεται και θ ποινικι ριτρα για τθν υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ, 
εφόςον υφίςταται ανάλογθ περίπτωςθ. 

7.2 Διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ ανακζτουςα αρχι δικαιοφται να καταγγείλει και να προβεί ςτθ διάλυςθ τθσ ςφμβαςθσ, κατά 
τθ διάρκεια εκτζλεςισ τθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 133 του Ρ. 4412/2016 

θαη λα θεξύμεη ηνλ αλάδνρν έθπησην, όπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 203 ηνπ Ν.4412/2016.  

 

ΑΘΟ 8: ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ, ΕΥΘΥΝΕΣ, ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

8.1  Γενικζσ υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ του αναδόχου 

8.1.1 Σ Ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του, όπωσ αυτζσ 
προςδιορίηονται ςτα τεφχθ τθσ προκιρυξθσ και τισ ευκφνεσ που απορρζουν από τθ 
ςφμβαςθ, με επιδεξιότθτα, επιμζλεια και επαγγελματικι κρίςθ. 

8.1.2 Αν ο ανάδοχοσ κλθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι να παρζμβει ςε υπόκεςθ μεταξφ αυτοφ 
(τθσ ανακζτουςασ αρχισ) και τρίτου, υποχρεϊνεται να ενεργιςει ςφμφωνα με τθ 
ςφμβαςθ. Εάν από τθ ςφμβαςθ δεν ςυνάγεται ο τρόποσ δράςθσ του, απευκφνεται ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ηθτϊντασ ςχετικζσ οδθγίεσ. 

8.1.3 Πε τθ λιξθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να επιςτρζψει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι όλα τα ζγγραφα ι ςτοιχεία, που ζλαβε για τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του 
υποχρεϊςεων, κακϊσ και ό,τι άλλο ανικει ςε αυτι. 

8.1.4 Σ ανάδοχοσ υποχρεοφται να προειδοποιεί εγγράφωσ τθν ανακζτουςα αρχι για 
περιπτϊςεισ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων και δεν επιτρζπεται να εργάηεται παράλλθλα ςε 
εργαςίεσ με τισ οποίεσ προκφπτει τζτοια ςφγκρουςθ. 

8.2   Ανάλθψθ ευκφνθσ από τον Ανάδοχο 

Θ ανακζτουςα αρχι απαλλάςςεται από κάκε ευκφνθ και υποχρζωςθ από τυχόν ατφχθμα ι από 
κάκε άλλθ αιτία κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Θ ανακζτουςα αρχι δεν ζχει υποχρζωςθ 
καταβολισ αποηθμίωςθσ για υπερωριακι απαςχόλθςθ ι οποιαδιποτε άλλθ αμοιβι ςτο 
προςωπικό του αναδόχου ι τρίτων. 
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8.3   Εμπιςτευτικότθτα 

Ξακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ, αλλά και μετά τθ λιξθ ι λφςθ αυτισ, ο ανάδοχοσ 
(και οι προςτεκζντεσ του) αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να μθν γνωςτοποιιςει ςε τρίτουσ 
(ςυμπεριλαμβανομζνων των εκπροςϊπων του ελλθνικοφ και διεκνοφσ τφπου), χωρίσ τθν 
προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, οποιαδιποτε ζγγραφα ι 
πλθροφορίεσ που κα περιζλκουν ςε γνϊςθ του κατά τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν 
εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν τουσ. 

8.4   Κυριότθτα Σχεδίων και Εγγράφων 

8.4 1 Τλα τα ζγγραφα (ςχζδια, μελζτεσ, ςτοιχεία κ.ο.κ.) που κα ςυνταχκοφν από τον ανάδοχο 
(και τουσ προςτεκζντεσ του) ςτο πλαίςιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κα ανικουν ςτθν 
ιδιοκτθςία τθσ ανακζτουςασ αρχισ, κα είναι πάντοτε ςτθ διάκεςθ των νομίμων 
εκπροςϊπων του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ και κα παραδοκοφν ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ςτον χρόνο που προβλζπεται ςτον νόμο και ςτθ ςφμβαςθ ι αλλιϊσ 
κατά τθν κακ’ οιονδιποτε τρόπο λιξθ ι λφςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

8.4.2 Αν είναι υποχρζωςθ του αναδόχου να παραδϊςει αρχεία με ςτοιχεία ςε θλεκτρονικι 
μορφι, υποχρεοφται να τα ςυνοδεφςει με ζγγραφθ τεκμθρίωςι τουσ και με οδθγίεσ για 
τθν ανάκτθςθ / διαχείριςι τουσ. 

8.5  Τεκμθρίωςθ ςτοιχείων από θλεκτρονικό υπολογιςτι 

Σι κάκε είδουσ υπολογιςμοί, ι τα οποιαδιποτε ςτοιχεία που κα προκφπτουν από επεξεργαςία 
ςε θλεκτρονικό υπολογιςτι, από τον ανάδοχο (ι τουσ προςτεκζντεσ του) ι από τισ υπθρεςίεσ 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ, με τθ βοικεια / κακοδιγθςθ του αναδόχου, κα ςυνοδεφονται 
υποχρεωτικά από αναλυτικό υπόμνθμα που κα περιλαμβάνει: 

 τον τφπο του θλεκτρονικοφ υπολογιςτι που χρθςιμοποιικθκε, 

 τθν ονομαςία του λογιςμικοφ που χρθςιμοποιικθκε,  

 τα ςτοιχεία του ςυντάκτθ και του ιδιοκτιτθ του και 

 ςε περίπτωςθ υπολογιςμϊν, τθν περιγραφι των μεκόδων, των παραδοχϊν υπολογιςμοφ, 
του τρόπου ςυμπλιρωςθσ των δεδομζνων,  

ζτςι ϊςτε οι αντίςτοιχοι υπολογιςμοί να μποροφν να ελεγχκοφν με άλλεσ κλαςςικζσ μεκόδουσ ι 
με άλλα προγράμματα. 

8.6  Κυριότθτα και χριςθ λογιςμικοφ του αναδόχου 

8.6.1 Ψα προγράμματα θλεκτρονικοφ υπολογιςτι (λογιςμικό) τα οποία κα χρθςιμοποιιςει ο 
ανάδοχοσ για τθν εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν και τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν του, 
υποχρεοφται να κζςει ςτθ διάκεςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ όποτε του ηθτθκεί.  

8.6.2 Θ κυριότθτα των προγραμμάτων αυτϊν παραμζνει ςτον ανάδοχο, ζχει όμωσ θ 
ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να τα χρθςιμοποιεί, χωρίσ οικονομικι επιβάρυνςθ και 
χωρίσ περιοριςμοφσ για κζματα που ςχετίηονται με το αντικείμενο τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ. 

8.7  Φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου 

8.7.1 Σ ανάδοχοσ (και ςε περίπτωςθ ςφμπραξθσ όλα τα μζλθ τθσ) υποχρεοφται να εκπλθρϊνει 
τισ κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ φορολογικζσ του υποχρεϊςεισ και ενδεικτικά:  

 τθν υποχρζωςθ εγγραφισ ςτθν αρμόδια ΔΣΩ και υποβολισ των αναγκαίων δθλϊςεων 
φορολογίασ ειςοδιματοσ, άΥΑ κλπ., 

 τθν τιρθςθ βιβλίων ςφμφωνα με τθν ελλθνικι φορολογικι νομοκεςία, 

 τθν πλθρωμι φόρου ειςοδιματοσ ι άλλων φόρων ι τελϊν.  

8.7.2. Υροκειμζνου να αποφευχκεί θ διπλι φορολογία του ειςοδιματοσ τυχόν αλλοδαπϊν 
επιχειριςεων του αναδόχου, αυτόσ αναλαμβάνει να προςκομίςει ςτθν ανακζτουςα αρχι 
όλα τα ςχετικά δικαιολογθτικά ζγγραφα που απαιτοφνται από τισ αρμόδιεσ ελλθνικζσ 
δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. 
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8.8  Αςφαλιςτικζσ υποχρεϊςεισ του Αναδόχου για το προςωπικό του 

Σ ανάδοχοσ (και τα μζλθ του, ςε περίπτωςθ ςφμπραξθσ) υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ 
υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν κείμενθ για τθν κοινωνικι αςφάλιςθ νομοκεςία, για 
το προςωπικό που κα απαςχολιςει για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

8.9  Δθμοςιοποίθςθ - Ανακοινϊςεισ ςτον Τφπο 

Σ Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να προβαίνει, χωρίσ τθν προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, άμεςα ι ζμμεςα, ςε δθμόςιεσ ι δια του τφπου ανακοινϊςεισ ςχετικά με τθ 
ςφμβαςθ ι τθν ανακζτουςα αρχι. 

8.10  Αλλθλογραφία του Αναδόχου με τθν ανακζτουςα αρχι 

Ψα ζγγραφα που κα ανταλλάςςονται μεταξφ του αναδόχου και τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
μποροφν να αποςτζλλονται με θλεκτρονικό ταχυδρομείο ι με ταχυδρομείο (ςυςτθμζνο ι απλό 
ι με ταχυμεταφορά) και να είναι ςυντεταγμζνα ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

ΑΘΟ 9: ΥΡΟΧΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΓΟΔΟΤΗ 

9.1   Ραροχι υφιςταμζνων ςτοιχείων 

Θ ανακζτουςα αρχι υποχρεοφται να παρζχει ςτον ανάδοχο, χωρίσ επιβάρυνςθ, όλεσ τισ 
πλθροφορίεσ που αφοροφν τθ ςφμβαςθ, εφόςον είναι διακζςιμεσ και δεν ζχει κϊλυμα να τισ 
παραδϊςει. 

9.2   Ζγκαιρθ πλθρωμι του Αναδόχου 

Θ ανακζτουςα αρχι υποχρεοφται να καταβάλλει ζγκαιρα το οικονομικό αντάλλαγμα ςτον 
ανάδοχο, κατά τουσ όρουσ του νόμου και τθσ παροφςασ. 
 

9.3   Μθ αποδεκτά απόβλθτα  

Σ Διμοσ Χουφλίου  οφείλει να παρακολουκεί τθ ςφνδεςθ οποιαςδιποτε παραγωγικισ μονάδασ 
με το αποχετευτικό δίκτυο. Επίςθσ πρζπει να εξαςφαλίηει τθν προεπεξεργαςία των υγρϊν 
αποβλιτων, τα οποία διαφζρουν από το μζςο όρο ςφςταςθσ των αςτικϊν λυμάτων, ςτο χϊρο 
που παράγονται πριν τθ ςφνδεςθ τουσ με το δίκτυο. Σποιοδιποτε πρόβλθμα προκφψει ςτθν 
εγκατάςταςθ, είτε λειτουργικό είτε ςτον εξοπλιςμό, λόγω τθσ ειςόδου ακατάλλθλων λυμάτων 
είναι υπαιτιότθτα του Διμου Χουφλίου και όχι του Αναδόχου. 
Σ Ανάδοχοσ για τα κζματα εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αλλθλογραφεί με τον Διμο Χουφλίου. 
 

9.4   Χθμικά – εργαςτθριακά   

Ψο κόςτοσ των χθμικϊν προςκζτων για τθν εφρυκμθ λειτουργία των ΕΕΟ Χουφλίου βαρφνει τον 
Εργοδότθ.  
 

9.5   Καφςιμα   

Ψα καφςιμα που απαιτοφνται για τθν λειτουργία των εγκαταςτάςεων (πετρζλαιο κζρμανςθσ – 
πετρζλαιο για το Θ/Η) κα παρζχονται από τον Εργοδότθ κατόπιν ςχετικισ ειδοποίθςθσ του 
Αναδόχου.  
 

 9.6   Ραραπροϊόντα  

Σ εργοδότθσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ και το κόςτοσ τθσ απομάκρυνςθσ των 
παραπροϊόντων τθσ ΕΕΟ (εςχαρίςματα – άμμοσ – λίπθ – αφυδατωμζνθ ιλφσ) ςε ενδεδειγμζνο 
χϊρο απόρριψισ τουσ (ςφμφωνα με τουσ εγκεκριμζνουσ περιβαλλοντικοφσ όρουσ), όπωσ και 
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τυχόν αντλιοςταςίων – αγωγϊν από φερτά υλικά λόγω ειςροισ ομβρίων ςτα δίκτυα 
αποχζτευςθσ.  
 

ΑΘΟ 10:  ΔΙΑΦΟΕΣ - ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ - ΑΝΩΤΕΗ ΒΙΑ 

10.1 Ιςχφουςα νομοκεςία 

Θ Χφμβαςθ διζπεται αποκλειςτικά από το ελλθνικό δίκαιο.  

10.2 Καλόπιςτθ εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ 

Θ ανακζτουςα αρχι και ο ανάδοχοσ υποχρεοφνται να αντιμετωπίηουν καλόπιςτα τισ αμοιβαίεσ 
υποχρεϊςεισ και τα δικαιϊματά τουσ και να προςπακοφν για τθν επίλυςθ των διαφωνιϊν τουσ 
με πνεφμα ςυνεργαςίασ και αλλθλεγγφθσ.  

10.3 Λάκθ / αςυμφωνίεσ ςτα Συμβατικά Τεφχθ ι ςτθν Ρροςφορά του Αναδόχου 

10.3.1 Ψα ςυμβατικά τεφχθ αλλθλοςυμπλθρϊνονται. Χε περίπτωςθ που  υπάρξουν 
αντικρουόμενεσ διατάξεισ ι όροι ςτα ςυμβατικά τεφχθ, υπεριςχφουν τα αναγραφόμενα 
ςτο ιςχυρότερο κάκε φορά, όπωσ ορίηεται ςτο ςυμφωνθτικό. 

10.3.2 Οάκθ ι παραλείψεισ των ςυμβατικϊν τευχϊν μπορεί να διορκϊνονται πριν τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, αν τοφτο δεν αντιβαίνει ςτθ δικαιολογθμζνθ εμπιςτοςφνθ των 
διαγωνιηομζνων και ςτθν υποχρζωςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να μθ μεταβάλει 
μονομερϊσ τουσ όρουσ τθσ, που ζλαβαν υπόψθ τουσ οι διαγωνιηόμενοι για τθ 
διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ τουσ. 

10.4  Ανωτζρα βία 

10.4.1 Αν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ επιςυμβοφν γεγονότα ι περιςτατικά "ανϊτερθσ 
βίασ", τα οποία ςαφϊσ και αποδεδειγμζνα βρίςκονται υπεράνω του ελζγχου και τθσ 
ευκφνθσ των ςυμβαλλομζνων, κακζνα εκ των μερϊν δικαιοφται να αναςτείλει τθν 
εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του υποχρεϊςεων, εφόςον αυτά τα γεγονότα ι περιςτατικά 
παρεμποδίηουν τθν εκπλιρωςι τουσ. Ψο παραπάνω δικαίωμα υφίςταται μόνο ςτισ 
περιπτϊςεισ που οι ςυνζπειεσ των περιςτατικϊν αυτϊν δεν ρυκμίηονται από τον νόμο ι 
τθ ςφμβαςθ. 

10.4.2 Θ μθ εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων κατά τθ διάρκεια τθσ αναςτολισ, δεν 
δθμιουργεί δικαίωμα ι αξίωςθ υπζρ ι κατά του ετζρου των ςυμβαλλομζνων. Δεν 
αναςτζλλεται θ εκπλιρωςθ υποχρεϊςεων ι θ καταβολι αμοιβϊν που κατζςτθςαν 
απαιτθτζσ πριν από τθν επζλευςθ των άνω γεγονότων ι περιςτατικϊν.  

10.4.3 Θ απόδειξθ τθσ ανωτζρασ βίασ βαρφνει αυτόν που τθν επικαλείται. 

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

10.5  Εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ παρά τθν φπαρξθ διαφωνίασ 

Διαφωνίεσ, διενζξεισ και διαφορζσ που κα ανακφψουν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ δεν 
δικαιολογοφν τθν εκ μζρουσ του αναδόχου άρνθςθ παροχισ των υπθρεςιϊν και εκτζλεςθσ των 
κακθκόντων του όπωσ αυτά προβλζπονται ςτθ ςφμβαςθ, εκτόσ αν τοφτο ρθτϊσ προβλζπεται 
από τον νόμο ι τθ ςφμβαςθ. Αν, παρότι δεν υφίςταται τζτοιο δικαίωμα, ο ανάδοχοσ αρνθκεί 
τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο, κατά 
τισ ςχετικζσ διατάξεισ του νόμου. 
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1. ΑΝΑΛΤΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 

ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΟΤΦΛΙΟΤ ΔΣΟΤ 2020 

 

 

Α/Α ΔΝΓΔΙΞΗ  ΔΡΓΑΙΩΝ Α/Σ Μ/Μ 
Πνζό-
ηεηα 

Σηκή 
κνλάδαο  

ΓΑΠΑΝΗ 
 

1. 

Ζκεξήζηα παξαθνινύζεζε ηεο 
εύξπζκεο ιεηηνπξγίαο όινπ ηνπ 
ειεθηξνκεραλνινγηθνύ 
εμνπιηζκνύ ηεο Δ.Δ.Λ. νπθιίνπ 
θαη ησλ έξγσλ δηάζεζεο ησλ 
επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ. 

1 
Μεληαία 
δαπάλε 

7 2.140,00 14.980,00 

2. 

πληήξεζε θαη απνθαηάζηαζε 
βιαβώλ ηνπ 
ειεθηξνκεραλνινγηθνύ 
εμνπιηζκνύ ηεο Δ.Δ.Λ. νπθιίνπ 
θαη ησλ έξγσλ δηάζεζεο ησλ 
επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ. 
Σήξεζε πξνγξάκκαηνο 
ζπληήξεζεο ηνπ 
ειεθηξνκεραλνινγηθνύ 
εμνπιηζκνύ. 

2 
Μεληαία 
δαπάλε 

7 2.630,00 18.410,00 

3. 

Δθηέιεζε ησλ απαηηνύκελσλ 
θπζηθνρεκηθώλ κεηξήζεσλ, 
θαηαγξαθή θαη αμηνιόγεζε ησλ 
απνηειεζκάησλ, θαζώο θαη ε 
ξύζκηζε ηεο ιεηηνπξγίαο ηεο 
Δ.Δ.Λ. πξνθεηκέλνπ λα ηεξνύληαη 
ηα νξηδόκελα από ηε θεηκέλε 
λνκνζεζία όξηα εθξνήο ησλ 
επεμεξγαζκέλσλ ιπκάησλ. 

3 
Μεληαία 
δαπάλε 

7 1.175,00 8.225,00 

 ΑΘΡΟΙΜΑ ΔΡΓΑΙΩΝ  41.615,00 

 Φ.Π.Α. 24%  9.987,60 

 ΤΝΟΛΟ  51.602,60 
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2. πλνιηθόο πξνϋπνινγηζκόο παξνρήο ππεξεζηώλ  
 

A.T. ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Μ.Μ. ΠΟΟΣΗΣΑ ΣΙΜΗ 

ΜΟΝΑΓΑ (€) 

ΓΑΠΑΝΗ (€) 

1 

ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ 
ΔΠΔΞΔΡΓΑΗΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 
ΟΤΦΛΗΟΤ ΔΣΟΤ 2020 

 

κήλαο 7 5.945,00 € 41.615,00 € 

ΤΝΟΛΗΚΖ ΓΑΠΑΝΖ (γηα 7 κήλεο) 41.615,00 

ΦΠΑ (24%) 9.987,60 

ΣΔΛΙΚΟ ΤΝΟΛΟ 51.602,60 
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 3. Σηκνιόγην παξνρήο ππεξεζηώλ  

 

3.1 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Α) Οη ηηκέο ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο ηειεησκέλεο εξγαζίαο. 

Θεσξνύληαη πιήξεηο από θάζε άπνςε, ηζρύνπλ γηα όιεο ηηο εξγαζίεο ζηηο πεξηνρέο ησλ 

ελ ιόγσ έξγσλ αλεμάξηεηα από ηελ ζέζε θαη ηελ έθηαζε ηνπο θαη πεξηιακβάλνπλ: 

1.  Όιεο ηηο απαηηνύκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο παξνρήο 

ππεξεζίαο, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ παξόληνο θαη ησλ ππνινίπσλ ηεπρώλ, όπσο 

απηά αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε, πιελ ηεο δαπάλεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, λεξνύ, 

απνθνκηδήο ηεο αθπδαησκέλεο ηιύνο θαη άιισλ ζηεξεώλ απνξξηκκάησλ.  

2. Κάζε γεληθή δαπάλε, κε θαηνλνκαδόκελε ξεηώο αιιά απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε 

εθηέιεζε ηεο παξνρήο ππεξεζίαο. Κακία αμίσζε ή ακθηζβήηεζε ζρεηηθή κε ην είδνο 

θαη ηελ απόδνζε ησλ κεραλεκάησλ, ηελ εηδηθόηεηα θαη ηνλ αξηζκό ηνπ εξγαηνηερληθνύ 

πξνζσπηθνύ θαη ηελ δπλαηόηεηα ρξεζηκνπνηήζεσο ή κε κεραληθώλ κέζσλ, δελ 

κπνξεί λα ζεκειησζεί. 

Β) Μεηαμύ ησλ παξαπάλσ δαπαλώλ αλαθέξεηαη όηη πεξηιακβάλνληαη: 

1 Γαπάλεο κεηαθνξάο ζηνλ ηόπν ρξήζεσο, απνζεθεύζεσο, θπιάμεσο, επεμεξγαζίαο, 

πξνζεγγίζεσο, ελζσκαηώζεσο, θζνξάο θαη απνκεηώζεσο, όισλ ησλ απαηηνύκελσλ γηα 

ην έξγν πιηθώλ, κε όιεο ηηο απαηηνύκελεο θνξηνεθθνξηώζεηο, δηαθηλήζεηο θιπ., κέρξη 

πιήξνπο ελζσκαηώζεώο ησλ. 

2 Οη δαπάλεο κηζζώλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηώλ, απνδεκηώζεσλ γηα εξγαζίεο θαηά ηηο 

λπρηεξηλέο ώξεο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο, αζθαιίζεσο ππέξ ΗΚΑ, θιπ., δώξσλ ενξηώλ, 

επηδόκαηνο αδείαο, απνδεκηώζεσλ ιόγσ απνιύζεσο θιπ. ηνπ πάζεο θύζεσο 

εηδηθεπκέλνπ θαη κε πξνζσπηθνύ γξαθείσλ, κεραλεκάησλ, ζπλεξγείσλ θιπ., νη νπνίεο 

δαπάλεο αθνξνύλ ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ θύξησλ θαη βνεζεηηθώλ εξγαζηώλ γηα ηελ 

πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ Αλαδόρνπ. 

3 Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ησλ απαηηνύκελσλ γηα ην έξγν κεραλεκάησλ, κεραληθώλ 

ζθεπώλ, κέζσλ, νξγάλσλ, εξγαιείσλ θαη θάζε άιινπ είδνπο αηνκηθώλ θαη νκαδηθώλ 

κέζσλ πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο πξνζσπηθνύ, θαζώο θαη ησλ θηηξηαθώλ θαη ινηπώλ 

δνκηθώλ έξγσλ εληόο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ όπσο απηά 

αλαθέξνληαη ζηα Σεύρε Γεκνπξάηεζεο ηνπ παξόληνο.  

4 Οη εηζθνξέο θάζε κνξθήο, θαηαβνιέο θαη νη ππόινηπεο επηβαξύλζεηο απηώλ ησλ 

δηαθόξσλ αζθαιηζηηθώλ Οξγαληζκώλ θαη άιισλ ηακείσλ θπξίαο ή επηθνπξηθήο 

αζθάιηζεο, όπσο επίζεο θαη θάζε λόκηκε ππνρξέσζε ή επηβάξπλζε, πνπ γεληθά αθνξά 
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ηελ εθηέιεζε ησλ θύξησλ θαη βνεζεηηθώλ εξγαζηώλ, κε ζθνπό ηελ πιήξε θαη έληερλε 

εθηέιεζε θάζε εξγαζίαο, πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ ηηκή κνλάδνο ηνπ ηηκνινγίνπ. 

5 Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ησλ δηαθεξύμεσλ ησλ δεκνπξαζηώλ κέρξη ηελ ηειηθή 

εγθξηλόκελε, όπσο θαη ηεο θαηάξηηζεο ηνπ εξγνιαβηθνύ ζπκθσλεηηθνύ. 

6 Ζ δαπάλε γηα κεηάθιεζε νηνλδήπνηε εηδηθώλ, όπνηε απαηηεζεί γηα ηελ επίιπζε 

δηρνγλσκηώλ κεηαμύ αλαδόρνπ θαη θνξέα δηαρείξηζεο. 

7 Ζ δαπάλε γηα ηε ιήςε όισλ ησλ πξνιεπηηθώλ κέηξσλ Τγηεηλήο θαη Ηαηξηθήο πεξίζαιςεο 

γηα ην εξγαδόκελν πξνζσπηθό, πνπ απαζρνιείηαη σο επί ην πιείζηνλ θάησ από 

δπζκελείο ζπλζήθεο. 

8 Ζ δαπάλε γηα ηε ιήςε όισλ ησλ ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ αζθάιεηαο. 

9 Ζ δαπάλε γηα ηελ αζθάιηζε ή απνδεκίσζε έλαληη αηπρεκάησλ ηνπ αλαδόρνπ ή ηνπ 

πξνζσπηθνύ ή επί πεξηνπζίαο ηξίησλ. 

10 Ζ δαπάλε γηα ηελ ηήξεζε πιήξσλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ από ηνλ αλάδνρν, εκεξνιόγηνπ 

ιεηηνπξγίαο θαη ζύληαμε εθζέζεσλ θαη αλαθνξώλ, πνπ απαηηνύληαη ή ηπρόλ απαηηεζνύλ 

από ηελ επίβιεςε. 

11 Ζ δαπάλε γηα ηε θύιαμε ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ νπθιίνπ θαηά ηηο 

εξγάζηκεο ώξεο 
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3.1 ΆΡΘΡΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΟΤ 

Άρθρο 1: ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΕΓΚΑΣΑΣΑΕΩΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ 

ΛΤΜΑΣΩΝ ΟΤΦΛΙΟΤ ΔΣΟΤ 2020 

Σν θαη' απνθνπή κεληαίν ηίκεκα γηα ηε ιεηηνπξγία θαη ζπληήξεζε ηεο ΔΔΛ νπθιίνπ, πνπ 

πεξηιακβάλεη όιεο ηηο δαπάλεο γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο, όπσο απηή πεξηγξάθεηαη 

ζηε Γηαθήξπμε, Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ, Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο θαη ηα ινηπά 

ζπκβαηηθά ηεύρε. 

 

Σηκή κνλάδαο (€/κήλα) 

Οινγξάθσο: Πέληε ρηιηάδεο ελληαθόζηα ζαξάληα πέληε επξώ  

Αξηζκεηηθώο: 5.945,00 € 
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Άρκρο 1. Στοιχεία Ρροςφζροντοσ  

 

Σεο επηρείξεζεο ή ηεο έλσζεο επηρεηξήζεσλ ……………………….………… ………….........…, 

Α.Φ.Μ./Γ.Ο.Τ………….…..……….…, κε έδξα η…………………..., νδόο ………………….…., 

αξηζκόο ……, Σ.Κ. ……….., ηειέθσλν ………………., Fax …………….….., Email: 

…………………………………………….. 

 

Άρκρο 2. Τιμολόγιο Ρροςφοράσ Ραροχισ Υπθρεςιϊν 

2.1 Γενικοί  Προι 

Α) Οη ηηκέο ηνπ παξόληνο ηηκνινγίνπ αλαθέξνληαη ζε κνλάδεο ηειεησκέλεο εξγαζίαο. Θεσξνύληαη 

πιήξεηο από θάζε άπνςε, ηζρύνπλ γηα όιεο ηηο εξγαζίεο ζηηο πεξηνρέο ησλ ελ ιόγσ έξγσλ 

αλεμάξηεηα από ηελ ζέζε θαη ηελ έθηαζε ηνπο θαη πεξηιακβάλνπλ: 

1.  Όιεο ηηο απαηηνύκελεο δαπάλεο γηα ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε ηεο παξνρήο 

ππεξεζίαο, ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηνπ παξόληνο θαη ησλ ππνινίπσλ ηεπρώλ, όπσο απηά 

αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε, πιελ ηεο δαπάλεο ειεθηξηθνύ ξεύκαηνο, λεξνύ, απνθνκηδήο 

ηεο αθπδαησκέλεο ηιύνο θαη άιισλ ζηεξεώλ απνξξηκκάησλ.  

2. Κάζε γεληθή δαπάλε, κε θαηνλνκαδόκελε ξεηώο αιιά απαξαίηεηε γηα ηελ πιήξε εθηέιεζε 

ηεο παξνρήο ππεξεζίαο. Κακία αμίσζε ή ακθηζβήηεζε ζρεηηθή κε ην είδνο θαη ηελ απόδνζε 

ησλ κεραλεκάησλ, ηελ εηδηθόηεηα θαη ηνλ αξηζκό ηνπ εξγαηνηερληθνύ πξνζσπηθνύ θαη ηελ 

δπλαηόηεηα ρξεζηκνπνηήζεσο ή κε κεραληθώλ κέζσλ, δελ κπνξεί λα ζεκειησζεί. 

Β) Μεηαμύ ησλ παξαπάλσ δαπαλώλ αλαθέξεηαη όηη πεξηιακβάλνληαη: 

1. Γαπάλεο κεηαθνξάο ζηνλ ηόπν ρξήζεσο, απνζεθεύζεσο, θπιάμεσο, επεμεξγαζίαο, 

πξνζεγγίζεσο, ελζσκαηώζεσο, θζνξάο θαη απνκεηώζεσο, όισλ ησλ απαηηνύκελσλ γηα ην 

έξγν πιηθώλ, κε όιεο ηηο απαηηνύκελεο θνξηνεθθνξηώζεηο, δηαθηλήζεηο θιπ., κέρξη πιήξνπο 

ελζσκαηώζεώο ησλ. 

2. Οη δαπάλεο κηζζώλ, εκεξνκηζζίσλ, ππεξσξηώλ, απνδεκηώζεσλ γηα εξγαζίεο θαηά ηηο 

λπρηεξηλέο ώξεο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο, αζθαιίζεσο ππέξ ΗΚΑ, θιπ., δώξσλ ενξηώλ, 

επηδόκαηνο αδείαο, απνδεκηώζεσλ ιόγσ απνιύζεσο θιπ. ηνπ πάζεο θύζεσο 

εηδηθεπκέλνπ θαη κε πξνζσπηθνύ γξαθείσλ, κεραλεκάησλ, ζπλεξγείσλ θιπ., νη νπνίεο 

δαπάλεο αθνξνύλ ηελ εθηέιεζε όισλ ησλ θύξησλ θαη βνεζεηηθώλ εξγαζηώλ γηα ηελ πιήξε 

θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηνπ Αλαδόρνπ. 

3. Οη δαπάλεο ζπληήξεζεο ησλ απαηηνύκελσλ γηα ην έξγν κεραλεκάησλ, κεραληθώλ ζθεπώλ, 

κέζσλ, νξγάλσλ, εξγαιείσλ θαη θάζε άιινπ είδνπο αηνκηθώλ θαη νκαδηθώλ κέζσλ 
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πξνζηαζίαο θαη αζθάιεηαο πξνζσπηθνύ, θαζώο θαη ησλ θηηξηαθώλ θαη ινηπώλ δνκηθώλ 

έξγσλ εληόο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ όπσο απηά αλαθέξνληαη 

ζηα Σεύρε Γεκνπξάηεζεο ηνπ παξόληνο.  

4. Οη εηζθνξέο θάζε κνξθήο, θαηαβνιέο θαη νη ππόινηπεο επηβαξύλζεηο απηώλ ησλ δηαθόξσλ 

αζθαιηζηηθώλ Οξγαληζκώλ θαη άιισλ ηακείσλ θπξίαο ή επηθνπξηθήο αζθάιηζεο, όπσο 

επίζεο θαη θάζε λόκηκε ππνρξέσζε ή επηβάξπλζε, πνπ γεληθά αθνξά ηελ εθηέιεζε ησλ 

θύξησλ θαη βνεζεηηθώλ εξγαζηώλ, κε ζθνπό ηελ πιήξε θαη έληερλε εθηέιεζε θάζε 

εξγαζίαο, πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ ηηκή κνλάδνο ηνπ ηηκνινγίνπ. 

5. Οη δαπάλεο δεκνζίεπζεο ησλ δηαθεξύμεσλ ησλ δεκνπξαζηώλ κέρξη ηελ ηειηθή 

εγθξηλόκελε, όπσο θαη ηεο θαηάξηηζεο ηνπ εξγνιαβηθνύ ζπκθσλεηηθνύ. 

6. Ζ δαπάλε γηα κεηάθιεζε νηνλδήπνηε εηδηθώλ, όπνηε απαηηεζεί γηα ηελ επίιπζε 

δηρνγλσκηώλ κεηαμύ αλαδόρνπ θαη θνξέα δηαρείξηζεο. 

7. Ζ δαπάλε γηα ηε ιήςε όισλ ησλ πξνιεπηηθώλ κέηξσλ Τγηεηλήο θαη Ηαηξηθήο πεξίζαιςεο 

γηα ην εξγαδόκελν πξνζσπηθό, πνπ απαζρνιείηαη σο επί ην πιείζηνλ θάησ από δπζκελείο 

ζπλζήθεο. 

8. Ζ δαπάλε γηα ηε ιήςε όισλ ησλ ελδεδεηγκέλσλ κέηξσλ αζθάιεηαο. 

9. Ζ δαπάλε γηα ηελ αζθάιηζε ή απνδεκίσζε έλαληη αηπρεκάησλ ηνπ αλαδόρνπ ή ηνπ 

πξνζσπηθνύ ή επί πεξηνπζίαο ηξίησλ. 

10. Ζ δαπάλε γηα ηελ ηήξεζε πιήξσλ ζηαηηζηηθώλ ζηνηρείσλ από ηνλ αλάδνρν, εκεξνιόγηνπ 

ιεηηνπξγίαο θαη ζύληαμε εθζέζεσλ θαη αλαθνξώλ, πνπ απαηηνύληαη ή ηπρόλ απαηηεζνύλ 

από ηελ επίβιεςε. 

11. Ζ δαπάλε γηα ηε θύιαμε ησλ εγθαηαζηάζεσλ επεμεξγαζίαο ιπκάησλ νπθιίνπ θαηά ηηο 

εξγάζηκεο ώξεο 

 

 

 

 

 

 

2.2  Άρκρα Τιμολογίου 

 

Άρκρο 1: ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ ΟΤΦΛΙΟΤ 

ΔΣΟΤ 2020 (μθνιαία δαπάνθ) 
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Ψο κατ' αποκοπι μθνιαίο τίμθμα για τθ ςυντιρθςθ και λειτουργία τθσ μονάδασ επεξεργαςίασ λυμάτων 
Χουφλίου, περιλαμβάνει όλεσ τισ δαπάνεσ για τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ, όπωσ αυτι περιγράφεται ςτθ 
Διακιρυξθ, Ειδικι Χυγγραφι Ωποχρεϊςεων, Ψεχνικζσ Υροδιαγραφζσ και τα λοιπά ςυμβατικά τεφχθ. 

 

Ψιμι μονάδασ (€/μινα)  

Σλογράφωσ: ........................................................................................... ευρϊ 

Αρικμθτικϊσ: ...........................................................................................€ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Άρκρο 3. Ρροχπολογιςμόσ προςφοράσ για τθν παροχι υπθρεςιϊν  
 

Α.Τ ΕΙΔΟΣ Μ.Μ. ΡΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΡΑΝΗΣ 

1 
ΤΝΣΗΡΗΗ ΚΑΙ 
ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ 
ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΩΝ  
ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ ΛΤΜΑΣΩΝ 
ΟΤΦΛΙΟΤ ΔΣΟΤ 2020 

Μινασ 7   
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 ΧΩΡΣΟΛΞΘ ΔΑΥΑΡΘ (για 7 μινεσ)  

 ά.Υ.Α. (24%)  

 ΣΥΝΟΛΟ  

 
Χτθν προςφερόμενθ τιμι περιλαμβάνονται όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ. Θ προςφορά δεν μπορεί να είναι 
μεγαλφτερθ του ενδεικτικοφ προχπολογιςμοφ. 
 
 

(Ψόποσ και θμερομθνία) 
Σ Υροςφζρων 
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ΡΑΑΤΗΜΑ VI –  ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 
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ΤΥΡΟΡΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

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

 για διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ κάτω των ορίων των οδθγιϊν 

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

ανάκεςθσ 

Ραροχι πλθροφοριϊν δθμοςίευςθσ ςε εκνικό επίπεδο, με τισ οποίεσ είναι δυνατι θ αδιαμφιςβιτθτθ 

ταυτοποίθςθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

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

φορζα (αφ) 

- Σνομαςία: ΔΘΠΣΧ ΧΣΩάΟΛΣΩ 

- Ξωδικόσ  Ανακζτουςασ Αρχισ / Ανακζτοντα άορζα ΞΘΠΔΘΧ : *6785/ 6284] 

- Ψαχυδρομικι διεφκυνςθ / Υόλθ / Ψαχ. Ξωδικόσ: *ΒΑΧ. ΓΕίΦΓΛΣΩ 180/ΧΣΩάΟΛ/68400] 

- Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ: *ΞΣΨΧΑΡΘ ΕΟΕΡΘ] 

- Ψθλζφωνο: *2554350130] 

- Θλ. ταχυδρομείο: *kotsani@0890.syzefxis.gov.gr] 

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

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

- ΔΛΑΞΘΦΩΘ ΓΛΑ ΨΘΡ ΧΩΠΒΑΧΘ ΥΑΦΣέΘΧ ΩΥΘΦΕΧΛίΡ «ΛΕΙΤΟΥΓΙΑ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΗΣΗ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΟΥΦΛΙΟΥ ΥΡΟΛΟΙΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020» 

 CPV): 90481000-2  

- Ξωδικόσ ςτο ΞΘΠΔΘΧ: *……+ 

- Θ ςφμβαςθ αναφζρεται ςε ζργα, προμικειεσ, ι υπθρεςίεσ : Ωπθρεςίεσ 

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

- Αρικμόσ αναφοράσ που αποδίδεται ςτον φάκελο από τθν ανακζτουςα αρχι (εάν υπάρχει): [Αρ. 

πρωτ. διακιρυξθσ 3508/07-05-2020] 

 

ΣΟΕΧ ΣΛ ΩΥΣΟΣΛΥΕΧ ΥΟΘΦΣάΣΦΛΕΧ ΧΕ ΞΑΚΕ ΕΡΣΨΘΨΑ ΨΣΩ ΨΕΩΔ ΚΑ ΥΦΕΥΕΛ ΡΑ ΧΩΠΥΟΘΦίΚΣΩΡ ΑΥΣ 

ΨΣΡ ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣ άΣΦΕΑ 
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Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

Α: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

τοιχεία αναγνϊριςθσ: 
Απάντθςθ: 

Υλιρθσ Επωνυμία: [   ] 

Αρικμόσ φορολογικοφ μθτρϊου (ΑάΠ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑάΠ ςτθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

του οικονομικοφ φορζα, αναφζρετε άλλον 

εκνικό αρικμό ταυτοποίθςθσ, εφόςον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ψαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Αρμόδιοσ ι αρμόδιοιii : 

Ψθλζφωνο: 

Θλ. ταχυδρομείο: 

Διεφκυνςθ ςτο Διαδίκτυο (διεφκυνςθ 

δικτυακοφ τόπου) (εάν υπάρχει): 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

*……+ 

Γενικζσ πλθροφορίεσ: Απάντθςθ: 

Σ οικονομικόσ φορζασ είναι πολφ μικρι, μικρι 

ι μεςαία επιχείρθςθiii; 

 

Μόνο ςε περίπτωςθ προμικειασ κατ᾽ 

αποκλειςτικότθτα, του άρκρου 20: ο 

οικονομικόσ φορζασ είναι προςτατευόμενο 

εργαςτιριο, «κοινωνικι επιχείρθςθ»iv ι 

προβλζπει τθν εκτζλεςθ ςυμβάςεων ςτο 

πλαίςιο προγραμμάτων προςτατευόμενθσ 

απαςχόλθςθσ; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίςτοιχο ποςοςτό των 

εργαηομζνων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

εργαηομζνων; 

Εφόςον απαιτείται, προςδιορίςτε ςε ποια 

κατθγορία ι κατθγορίεσ εργαηομζνων με 

αναπθρία ι μειονεκτοφντων εργαηομζνων 

ανικουν οι απαςχολοφμενοι. 

[ + Ραι *+ Τχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

*…...............+ 

*….+ 

Ξατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

εγγεγραμμζνοσ ςε επίςθμο κατάλογο/Πθτρϊο 

εγκεκριμζνων οικονομικϊν φορζων ι διακζτει 

ιςοδφναμο πιςτοποιθτικό (π.χ. βάςει εκνικοφ 

ςυςτιματοσ (προ)επιλογισ); 

*    + Ραι *    + Τχι    *    + Άνευ αντικειμζνου 

Εάν ναι: 

Απαντιςτε ςτα υπόλοιπα τμιματα τθσ 

παροφςασ ενότθτασ, ςτθν ενότθτα Β και, όπου 

απαιτείται, ςτθν ενότθτα Γ του παρόντοσ 

μζρουσ, ςυμπλθρϊςτε το μζροσ V κατά 

περίπτωςθ, και ςε κάκε περίπτωςθ 

ςυμπλθρϊςτε και υπογράψτε το μζροσ VI.  
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α) Αναφζρετε τθν ονομαςία του καταλόγου ι 

του πιςτοποιθτικοφ και τον ςχετικό αρικμό 

εγγραφισ ι πιςτοποίθςθσ, κατά περίπτωςθ: 

β) Εάν το πιςτοποιθτικό εγγραφισ ι θ 

πιςτοποίθςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

γ) Αναφζρετε τα δικαιολογθτικά ςτα οποία 

βαςίηεται θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ και, 

κατά περίπτωςθ, τθν κατάταξθ ςτον επίςθμο 

κατάλογοv: 

δ) Θ εγγραφι ι θ πιςτοποίθςθ καλφπτει όλα τα 

απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ; 

Εάν όχι: 

Επιπροςκζτωσ, ςυμπλθρϊςτε τισ 

πλθροφορίεσ που λείπουν ςτο μζροσ IV, 

ενότθτεσ Α, Β, Γ, ι Δ κατά περίπτωςθ ΜΟΝΟ 

εφόςον αυτό απαιτείται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ: 

ε) Σ οικονομικόσ φορζασ κα είναι ςε κζςθ να 

προςκομίςει βεβαίωςθ πλθρωμισ ειςφορϊν 

κοινωνικισ αςφάλιςθσ και φόρων ι να 

παράςχει πλθροφορίεσ που κα δίνουν τθ 

δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον 

ανακζτοντα φορζα να τθ λάβει απευκείασ 

μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων 

ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάν; 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε:  

α) *……+ 

 

 

β) (διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):*……+*……+*……+*……+ 

γ) *……+ 

 

 

 

δ) *+ Ραι *+ Τχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) *+ Ραι *+ Τχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+ 

Σρόποσ ςυμμετοχισ: 
Απάντθςθ: 

Σ οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ από 

κοινοφ με άλλουσvi; 

*+ Ραι *+ Τχι 

Εάν ναι, μεριμνιςτε για τθν υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΤΕΥΔ από τουσ άλλουσ εμπλεκόμενουσ 

οικονομικοφσ φορείσ. 

Εάν ναι: 

α) Αναφζρετε τον ρόλο του οικονομικοφ φορζα 

ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία   (επικεφαλισ, 

υπεφκυνοσ για ςυγκεκριμζνα κακικοντα …): 

β) Υροςδιορίςτε τουσ άλλουσ οικονομικοφσ 

φορείσ που ςυμμετζχουν από κοινοφ ςτθ 

διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

γ) Ξατά περίπτωςθ, επωνυμία τθσ 

 

α) *……+ 

 

 

 

β) *……+ 
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ςυμμετζχουςασ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ. γ) *……+ 

Σμιματα Απάντθςθ: 

Ξατά περίπτωςθ, αναφορά του τμιματοσ  ι 

των τμθμάτων για τα οποία ο οικονομικόσ 

φορζασ επικυμεί να υποβάλει προςφορά. 

[   ] 

 





 

83 

 

Β: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

Κατά περίπτωςθ, αναφζρετε το όνομα και τθ διεφκυνςθ του προςϊπου ι των προςϊπων που είναι 

αρμόδια/εξουςιοδοτθμζνα να εκπροςωποφν τον οικονομικό φορζα για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ: 

Εκπροςϊπθςθ, εάν υπάρχει: Απάντθςθ: 

Σνοματεπϊνυμο 

ςυνοδευόμενο από τθν θμερομθνία και τον 

τόπο γζννθςθσ εφόςον απαιτείται: 

*……+ 

*……+ 

Κζςθ/Ενεργϊν υπό τθν ιδιότθτα *……+ 

Ψαχυδρομικι διεφκυνςθ: *……+ 

Ψθλζφωνο: *……+ 

Θλ. ταχυδρομείο: *……+ 

Εάν χρειάηεται, δϊςτε λεπτομερι ςτοιχεία 

ςχετικά με τθν εκπροςϊπθςθ (τισ μορφζσ τθσ, 

τθν ζκταςθ, τον ςκοπό …): 

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

τιριξθ: Απάντθςθ: 

Σ οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ 

ικανότθτεσ άλλων οικονομικϊν φορζων 

προκειμζνου να ανταποκρικεί ςτα κριτιρια 

επιλογισ που κακορίηονται ςτο μζροσ IV και 

ςτα (τυχόν) κριτιρια και κανόνεσ που 

κακορίηονται ςτο μζροσ V κατωτζρω;  

*+Ραι *+Τχι 

Εάν ναι, επιςυνάψτε χωριςτό ζντυπο ΤΕΥΔ με τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ 

Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ, για κάκε ζνα από τουσ ςχετικοφσ φορείσ, 

δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ αυτϊν.  

Επιςθμαίνεται ότι κα πρζπει να περιλαμβάνονται επίςθσ το τεχνικό προςωπικό ι οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ, 

είτε ανικουν απευκείασ ςτθν επιχείρθςθ του οικονομικοφ φορζα είτε όχι, ιδίωσ οι υπεφκυνοι για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ και, όταν πρόκειται για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων, το τεχνικό προςωπικό ι οι 

τεχνικζσ υπθρεςίεσ που κα ζχει ςτθ διάκεςι του ο οικονομικόσ φορζασ για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

Εφόςον είναι ςχετικζσ για τθν ειδικι ικανότθτα ι ικανότθτεσ ςτισ οποίεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, 

παρακαλείςκε να ςυμπεριλάβετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τα μζρθ IV και V για κάκε 

ζνα από τουσ οικονομικοφσ φορείσ. 
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Δ: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικονομικόσ 

φορζασ  

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

τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα)  

Τπεργολαβικι ανάκεςθ : Απάντθςθ: 

Σ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει 

οποιοδιποτε μζροσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ 

υπό μορφι υπεργολαβίασ; 

*+Ραι *+Τχι 

 

Εάν ναι παρακζςτε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποςοςτό 

τθσ ςφμβαςθσ που κα αναλάβουν:  

*…+ 

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

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

ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ 

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

προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται 

ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε 

υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  
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Μζροσ III: Λόγοι αποκλειςμοφ 

Α: Λόγοι αποκλειςμοφ που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσviii 

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

1. ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτθxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσxiii· 

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

6. παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπωνxv. 

Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ: Απάντθςθ: 

Ωπάρχει αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ 

εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα ι 

οποιουδιποτε προςϊπουxvi το οποίο είναι 

μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ του οργάνου ι ζχει εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου 

ςε αυτό για ζναν από τουσ λόγουσ που 

παρατίκενται ανωτζρω (ςθμεία 1-6), ι 

καταδικαςτικι απόφαςθ θ οποία ζχει εκδοκεί 

πριν από πζντε ζτθ κατά το μζγιςτο ι ςτθν 

οποία ζχει οριςτεί απευκείασ περίοδοσ 

αποκλειςμοφ που εξακολουκεί να ιςχφει;  

*+ Ραι *+ Τχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, επακριβι 

ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

*……+*……+*……+*……+xvii 

Εάν ναι, αναφζρετεxviii: 

α) Θμερομθνία τθσ καταδικαςτικισ απόφαςθσ 

προςδιορίηοντασ ποιο από τα ςθμεία 1 ζωσ 6 

αφορά και τον λόγο ι τουσ λόγουσ τθσ 

καταδίκθσ, 

β) Υροςδιορίςτε ποιοσ ζχει καταδικαςτεί * +· 

γ) Εάν ορίηεται απευκείασ ςτθν 

καταδικαςτικι απόφαςθ: 

 

α) Θμερομθνία:*   +,  

ςθμείο-(-α): *   +,  

λόγοσ(-οι):*   + 

 

β) *……+ 

γ) Διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ *……+ 

και ςχετικό(-ά) ςθμείο(-α) *   + 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: (διαδικτυακι 

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

*……+*……+*……+*……+xix 

Χε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, ο 

οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει μζτρα που να 

αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του παρά τθν 

φπαρξθ ςχετικοφ λόγου αποκλειςμοφ 

(«αςηοκάθαπζη»)
xx; 

*+ Ραι *+ Τχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκανxxi: 

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

Πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ: 

Απάντθςθ: 

1) Σ οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει όλεσ 

τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν 

πλθρωμι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσxxii, ςτθν Ελλάδα και ςτθ χϊρα ςτθν 

οποία είναι τυχόν εγκατεςτθμζνοσ ; 

*+ Ραι *+ Τχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφζρετε:  

α) έϊρα ι κράτοσ μζλοσ για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Υοιο είναι το ςχετικό ποςό; 

γ)Υωσ διαπιςτϊκθκε θ ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεων; 

1) Πζςω δικαςτικισ ι διοικθτικισ απόφαςθσ; 

- Θ εν λόγω απόφαςθ είναι τελεςίδικθ και 

δεςμευτικι; 

- Αναφζρατε τθν θμερομθνία καταδίκθσ ι 

ζκδοςθσ απόφαςθσ 

- Χε περίπτωςθ καταδικαςτικισ απόφαςθσ, 

εφόςον ορίηεται απευκείασ ςε αυτιν, τθ 

διάρκεια τθσ περιόδου αποκλειςμοφ: 

2) Πε άλλα μζςα; Διευκρινιςτε: 

δ) Σ οικονομικόσ φορζασ ζχει εκπλθρϊςει τισ 

υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ 

φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

που οφείλει ςυμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των 

προςτίμων, είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 

διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ;xxiii 

ΦΟΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ραι *+ Τχι  

-*+ Ραι *+ Τχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ραι *+ Τχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

 

α)*……+· 

 

β)*……+ 

 

 

γ.1) *+ Ραι *+ Τχι  

-*+ Ραι *+ Τχι  

 

-*……+· 

 

-*……+· 

 

 

γ.2)*……+· 

δ) *+ Ραι *+ Τχι  

Εάν ναι, να 

αναφερκοφν 

λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ 

*……+ 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καταβολι των φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 

αςφάλιςθσ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): xxiv 

*……+*……+*……+ 
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Γ: Λόγοι που ςχετίηονται με αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πλθροφορίεσ ςχετικά με πικανι 

αφερεγγυότθτα, ςφγκρουςθ ςυμφερόντων ι 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντθςθ: 

Σ οικονομικόσ φορζασ ζχει, εν γνϊςει του, 

ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ 

του περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και 

εργατικοφ δικαίουxxv; 

*+ Ραι *+ Τχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει λάβει 

μζτρα που να αποδεικνφουν τθν αξιοπιςτία του 

παρά τθν φπαρξθ αυτοφ του λόγου 

αποκλειςμοφ («αυτοκάκαρςθ»); 

*+ Ραι *+ Τχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: *…….............+ 

Βρίςκεται ο οικονομικόσ φορζασ ςε 

οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ 

καταςτάςεισxxvi : 

α) πτϊχευςθ, ι  

β) διαδικαςία εξυγίανςθσ, ι 

γ) ειδικι εκκακάριςθ, ι 

δ) αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι 

από το δικαςτιριο, ι 

ε) ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ, ι  

ςτ) αναςτολι επιχειρθματικϊν 

δραςτθριοτιτων, ι  

η) ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ 

προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου 

Εάν ναι: 

- Υαρακζςτε λεπτομερι ςτοιχεία: 

- Διευκρινίςτε τουσ λόγουσ για τουσ οποίουσ 

ωςτόςο ο οικονομικόσ φορζασ, κα δφναται να 

εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβανόμενθσ υπόψθ 

τθσ εφαρμοςτζασ εκνικισ νομοκεςίασ και των 

μζτρων ςχετικά με τθ ςυνζχε ςυνζχιςθ τθσ 

επιχειρθματικισ του λειτουργίασ υπό αυτζσ 

αυτζσ τισ περιςτάςεισxxvii  

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ραι *+ Τχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Έσει διαππάξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμαxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

*+ Ραι *+ Τχι 

 

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

 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ραι *+ Τχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*..........……+ 

Έσει ζςνάτει ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με 

ςκοπό τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ραι *+ Τχι 

 

 

*…...........+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ραι *+ Τχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Γνυπίζει ο οικονομικόρ θοπέαρ ηην ύπαπξη 

ηςσόν ςφγκρουςθσ ςυμφερόντωνxxix, λόγω 

τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ραι *+ Τχι 

 

 

 

*.........…+ 

Έσει παπάζσει ο οικονομικόρ θοπέαρ ή 

επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν ςυμβουλζσ 

ςτθν ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα 

φορζα ι ζχει με άλλο τρόπο αναμειχκεί ςτθν 

προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ 

ςφμβαςθσxxx; 

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

πλθροφορίεσ: 

*+ Ραι *+ Τχι 

 

 

 

 

 

*...................…+ 

Ζχει επιδείξει ο οικονομικόσ φορζασ ςοβαρι ι 

επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλειαxxxi κατά τθν 

εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο 

προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ 

παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν 

πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ 

ςφμβαςθσ , αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 

κυρϊςεισ;  

Εάν ναι, να αναφερκοφν λεπτομερείσ 

*+ Ραι *+ Τχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….................+ 
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πλθροφορίεσ: Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ 

μζτρα αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ραι *+ Τχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν: 

*……+ 

Ππορεί ο οικονομικόσ φορζασ να 

επιβεβαιϊςει ότι: 

α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν 

δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν 

που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 

απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 

πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, 

β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, 

γ) ιταν ςε κζςθ να υποβάλλει χωρίσ 

κακυςτζρθςθ τα δικαιολογθτικά που 

απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα 

αρχι/ανακζτοντα φορζα  

δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με 

ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ 

αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 

ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει 

εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να 

του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ 

διαδικαςία ανάκεςθσ ι να παράςχει εξ 

αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ 

αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν 

επιλογι ι τθν ανάκεςθ;  

*+ Ραι *+ Τχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΡΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαςτικοποίθςθ μετοχϊν εταιρειϊν που 

ςυνάπτουν δθμόςιεσ ςυμβάςεισ Άρκρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xxxii: 

Απάντθςθ: 

Χυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ 

παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

*+ Ραι *+ Τχι  

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Εάν ναι, ζχει λάβει ο οικονομικόσ φορζασ μζτρα 

αυτοκάκαρςθσ;  

*+ Ναι *+ Πχι 

Εάν το ζχει πράξει, περιγράψτε τα μζτρα που 

λιφκθκαν:  

*……+ 
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Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

Τςον αφορά τα κριτιρια επιλογισ (ενότθτα  ι ενότθτεσ Α ζωσ Δ του παρόντοσ μζρουσ), ο οικονομικόσ 

φορζασ δθλϊνει ότι:  

α: Γενικι ζνδειξθ για όλα τα κριτιρια επιλογισ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να ςυμπλθρϊςει αυτό το πεδίο μόνο ςτθν περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι 

ι ο ανακζτων φορζασ ζχει δθλϊςει ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ, ότι ο οικονομικόσ φορζασ μπορεί να ςυμπλθρϊςει μόνο τθν Ενότθτα a του 

Μζρουσ ΙV χωρίσ να υποχρεοφται να ςυμπλθρϊςει οποιαδιποτε άλλθ ενότθτα του Μζρουσ ΙV: 

Εκπλιρωςθ όλων των απαιτοφμενων 

κριτθρίων επιλογισ 

Απάντθςθ 

Υλθροί όλα τα απαιτοφμενα κριτιρια 

επιλογισ; 

*+ Ραι *+ Τχι 

 

Α: Καταλλθλότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να  παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Καταλλθλότθτα Απάντθςθ 

1) Ο οικονομικόσ φορζασ είναι εγγεγραμμζνοσ 

ςτα ςχετικά επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα 

που τθροφνται ςτθν Ελλάδα ι ςτο κράτοσ μζλοσ 

εγκατάςταςισxxxiii
; του: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*…+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2) Για ςυμβάςεισ υπθρεςιϊν: 

έρειάηεται ειδικι ζγκριςθ ι να είναι ο οικονομικόσ 

φορζασ μζλοσ ςυγκεκριμζνου οργανιςμοφ για να 

ζχει τθ δυνατότθτα να παράςχει τισ ςχετικζσ 

υπθρεςίεσ ςτθ χϊρα εγκατάςταςισ του 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται θλεκτρονικά, 

αναφζρετε: 

 

*+ Ραι *+ Τχι 

Εάν ναι, διευκρινίςτε για ποια πρόκειται και 

δθλϊςτε αν τθ διακζτει ο οικονομικόσ φορζασ:  

* …+ *+ Ραι *+ Τχι 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ ζκδοςθσ, 

επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων): 

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

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 

ζχουν προςδιοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια Απάντθςθ: 

1α) Σ («γενικόσ») ετιςιοσ κφκλοσ 

εργαςιϊν του οικονομικοφ φορζα για τον 

αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ : 

και/ι, 

1β) Σ μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα για τον αρικμό ετϊν 

που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι 

ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ είναι ο εξισ xxxiv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν:*……+*…+νόμιςμα 

 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……..…+,*………………….….…+*…+νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

2α) Σ ετιςιοσ («ειδικόσ») κφκλοσ εργαςιϊν 

του οικονομικοφ φορζα ςτον επιχειρθματικό 

τομζα που καλφπτεται από τθ ςφμβαςθ και 

προςδιορίηεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για 

τον αρικμό οικονομικϊν ετϊν που απαιτοφνται 

είναι ο εξισ: 

και/ι, 

2β) Σ μζςοσ ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν του 

οικονομικοφ φορζα ςτον τομζα και για τον 

αρικμό ετϊν που απαιτοφνται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ είναι ο εξισxxxv: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

ζτοσ: *……+ κφκλοσ εργαςιϊν: *……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

 

 

(αρικμόσ ετϊν, μζςοσ κφκλοσ εργαςιϊν):  

*……+,*……+*…+ νόμιςμα 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

3) Χε περίπτωςθ που οι πλθροφορίεσ ςχετικά 

με τον κφκλο εργαςιϊν (γενικό ι ειδικό) δεν 

είναι διακζςιμεσ για ολόκλθρθ τθν 

απαιτοφμενθ περίοδο, αναφζρετε τθν 

θμερομθνία που ιδρφκθκε ι άρχιςε τισ 

δραςτθριότθτζσ του ο οικονομικόσ φορζασ: 

*…................................…+ 





 

95 

 

4)Τςον αφορά τισ χρθματοοικονομικζσ 

αναλογίεσxxxvi που ορίηονται ςτθ ςχετικι 

διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα 

τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει 

ότι οι πραγματικζσ τιμζσ των απαιτοφμενων 

αναλογιϊν ζχουν ωσ εξισ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

(προςδιοριςμόσ τθσ απαιτοφμενθσ αναλογίασ-

αναλογία μεταξφ x και yxxxvii -και θ αντίςτοιχθ 

αξία) 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

5) Ψο αςφαλιςμζνο ποςό ςτθν αςφαλιςτικι 

κάλυψθ επαγγελματικϊν κινδφνων του 

οικονομικοφ φορζα είναι το εξισ: 

Εάν οι εν λόγω πλθροφορίεσ διατίκενται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……+*…+νόμιςμα 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 

6) Τςον αφορά τισ λοιπζσ οικονομικζσ ι 

χρθματοοικονομικζσ απαιτιςεισ, οι οποίεσ 

(ενδζχεται να) ζχουν προςδιοριςτεί ςτθ 

ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει ότι: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ που ενδζχεται να 

ζχει προςδιοριςτεί ςτθ ςχετικι προκιρυξθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*……..........+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων):  

*……+*……+*……+ 
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Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ ζχουν 

οριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα  ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα 

ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ . 

Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα Απάντθςθ: 

1α) Πόνο για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ζργων: 

Ξατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxviii, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει εκτελζςει τα 

ακόλουκα ζργα του είδουσ που ζχει 

προςδιοριςτεί: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ όςον αφορά τθν 

καλι  εκτζλεςθ και ολοκλιρωςθ των 

ςθμαντικότερων εργαςιϊν διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ): 

*…+ 

Ζργα: *……+ 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): 

 *……+*……+*……+ 

1β) Πόνο για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

προμθκειϊν και δθμόςιεσ ςυμβάςεισ 

υπθρεςιϊν: 

Ξατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου αναφοράσxxxix, 

ο οικονομικόσ φορζασ ζχει προβεί ςτισ 

ακόλουκεσ κυριότερεσ παραδόςεισ αγακϊν 

του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί ι ζχει 

παράςχει τισ ακόλουκεσ κυριότερεσ 

υπθρεςίεσ του είδουσ που ζχει προςδιοριςτεί: 

Ξατά τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ καταλόγου 

αναφζρετε τα ποςά, τισ θμερομθνίεσ και τουσ 

παραλιπτεσ δθμόςιουσ ι ιδιωτικοφσxl: 

Αρικμόσ ετϊν (θ περίοδοσ αυτι προςδιορίηεται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι 

ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που αναφζρονται 

ςτθν διακιρυξθ):  

*…...........+ 
Υεριγραφι ποςά θμερομθνίεσ παραλιπτεσ 

    
 

2) Σ οικονομικόσ φορζασ μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ 

υπθρεςίεσxli, ιδίωσ τουσ υπεφκυνουσ για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ: 

Χτθν περίπτωςθ δθμόςιων ςυμβάςεων ζργων, 

ο οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

χρθςιμοποιιςει το ακόλουκο τεχνικό 

προςωπικό ι τισ ακόλουκεσ τεχνικζσ υπθρεςίεσ 

για τθν εκτζλεςθ του ζργου: 

*……..........................+ 

 

 

 

 

*……+ 

3) Σ οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιεί τον 

ακόλουκο τεχνικό εξοπλιςμό και λαμβάνει τα 

ακόλουκα μζτρα για τθν διαςφάλιςθ τθσ 

ποιότθτασ και τα μζςα μελζτθσ και ζρευνασ 

που διακζτει είναι τα ακόλουκα:  

*……+ 

4) Σ οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόςει τα ακόλουκα ςυςτιματα 

*....……+ 
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διαχείριςθσ τθσ αλυςίδασ εφοδιαςμοφ και 

ανίχνευςθσ κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

5) Για ςφνκετα προϊόντα ι υπθρεςίεσ που κα 

παραςχεκοφν ι, κατ’ εξαίρεςθ, για προϊόντα 

ι υπθρεςίεσ που πρζπει να ανταποκρίνονται 

ςε κάποιον ιδιαίτερο ςκοπό: 

Σ οικονομικόσ φορζασ κα επιτρζπει τθ 

διενζργεια ελζγχωνxlii όςον αφορά το 

παραγωγικό δυναμικό ι τισ τεχνικζσ 

ικανότθτεσ του οικονομικοφ φορζα και, 

εφόςον κρίνεται αναγκαίο, όςον αφορά τα 

μζςα μελζτθσ και ζρευνασ που αυτόσ διακζτει 

κακϊσ και τα μζτρα που λαμβάνει για τον 

ζλεγχο τθσ ποιότθτασ; 

 

 

 

 

*+ Ραι *+ Τχι 

6) Σι ακόλουκοι τίτλοι ςπουδϊν και 

επαγγελματικϊν προςόντων διατίκενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπθρεςιϊν ι τον 

εργολάβο, 

και/ι (ανάλογα με τισ απαιτιςεισ που 

ορίηονται ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ ι διακιρυξθ 

ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ) 

β) τα διευκυντικά ςτελζχθ του: 

 

 

α)*......................................……+ 

 

 

 

 

β) *……+ 

7) Σ οικονομικόσ φορζασ κα μπορεί να 

εφαρμόηει τα ακόλουκα μζτρα 

περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ: 

*……+ 

8) Ψο μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

δυναμικό του οικονομικοφ φορζα και ο 

αρικμόσ των διευκυντικϊν ςτελεχϊν του κατά 

τα τελευταία τρία ζτθ ιταν τα εξισ:  

Ζτοσ, μζςο ετιςιο εργατοχπαλλθλικό 

προςωπικό:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Ζτοσ, αρικμόσ διευκυντικϊν ςτελεχϊν: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Σ οικονομικόσ φορζασ κα ζχει ςτθ διάκεςι 

του τα ακόλουκα μθχανιματα, εγκαταςτάςεισ 

και τεχνικό εξοπλιςμό για τθν εκτζλεςθ τθσ 

ςφμβαςθσ: 

*……+ 

10) Σ οικονομικόσ φορζασ προτίκεται, να 

ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασxliii το ακόλουκο τμιμα (δθλ. 

ποςοςτό) τθσ ςφμβαςθσ: 

*....……+ 

11) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν : 

Σ οικονομικόσ φορζασ κα παράςχει τα 

 

*+ Ραι *+ Τχι 
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απαιτοφμενα δείγματα, περιγραφζσ ι 

φωτογραφίεσ των προϊόντων που κα 

προμθκεφςει, τα οποία δεν χρειάηεται να 

ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ· 

Ξατά περίπτωςθ, ο οικονομικόσ φορζασ 

δθλϊνει περαιτζρω ότι κα προςκομίςει τα 

απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά γνθςιότθτασ. 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

 

 

 

 

*+ Ραι *+ Τχι 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

12) Για δθμόςιεσ ςυμβάςεισ προμθκειϊν: 

Ππορεί ο οικονομικόσ φορζασ να προςκομίςει 

τα απαιτοφμενα πιςτοποιθτικά που ζχουν 

εκδοκεί από επίςθμα ινςτιτοφτα ελζγχου 

ποιότθτασ ι υπθρεςίεσ αναγνωριςμζνων 

ικανοτιτων, με τα οποία βεβαιϊνεται θ 

καταλλθλότθτα των προϊόντων, 

επαλθκευόμενθ με παραπομπζσ ςτισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ ι ςε πρότυπα, και τα οποία 

ορίηονται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν 

πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και αναφζρετε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

 

*+ Ραι *+ Τχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*….............................................+ 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 
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Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν τα ςυςτιματα διαςφάλιςθσ 

ποιότθτασ και/ι τα πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ ζχουν ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ι 

τον ανακζτοντα φορζα ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

υςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Απάντθςθ: 

Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα πρότυπα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προςβαςιμότθτασ 

για άτομα με ειδικζσ ανάγκεσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά το ςφςτθμα 

διαςφάλιςθσ ποιότθτασ: 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ραι *+ Τχι 

 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

Κα είναι ςε κζςθ ο οικονομικόσ φορζασ να 

προςκομίςει πιςτοποιθτικά που ζχουν εκδοκεί 

από ανεξάρτθτουσ οργανιςμοφσ που 

βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ 

ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 

ςυςτιματα ι πρότυπα περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ; 

Εάν όχι, εξθγιςτε τουσ λόγουσ και διευκρινίςτε 

ποια άλλα αποδεικτικά μζςα μποροφν να 

προςκομιςτοφν όςον αφορά τα ςυςτιματα ι 

πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ: 

 

Εάν θ ςχετικι τεκμθρίωςθ διατίκεται 

θλεκτρονικά, αναφζρετε: 

*+ Ραι *+ Τχι 

 

 

 

 

 

 

*……+ *……+ 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+ 

 





 

100 

 

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

Ο οικονομικόσ φορζασ πρζπει να παράςχει πλθροφορίεσ μόνον όταν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων 

φορζασ ζχει προςδιορίςει αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ των υποψθφίων που κα προςκλθκοφν να υποβάλουν 

προςφορά ι να ςυμμετάςχουν ςτον διάλογο. Οι πλθροφορίεσ αυτζσ, οι οποίεσ μποροφν να 

ςυνοδεφονται από απαιτιςεισ όςον αφορά τα πιςτοποιθτικά (ι το είδοσ τουσ) ι τισ μορφζσ 

αποδεικτικϊν εγγράφων, εφόςον ςυντρζχει περίπτωςθ, που κα πρζπει να προςκομιςτοφν, ορίηονται 

ςτθ ςχετικι διακιρυξθ  ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Για κλειςτζσ διαδικαςίεσ, ανταγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ με διαπραγμάτευςθ, διαδικαςίεσ ανταγωνιςτικοφ 

διαλόγου και ςυμπράξεισ καινοτομίασ μόνον: 

Ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ότι: 

Περιοριςμόσ του αρικμοφ Απάντθςθ: 

Ρλθροί τα αντικειμενικά και χωρίσ διακρίςεισ 

κριτιρια ι κανόνεσ που πρόκειται να 

εφαρμοςτοφν για τον περιοριςμό του αρικμοφ 

των υποψθφίων με τον ακόλουκο τρόπο: 

Εφόςον ηθτοφνται οριςμζνα πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων, 

αναφζρετε για κακζνα από αυτά αν ο 

οικονομικόσ φορζασ διακζτει τα απαιτοφμενα 

ζγγραφα: 

Εάν οριςμζνα από τα εν λόγω πιςτοποιθτικά ι 

λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν ςτοιχείων 

διατίκενται θλεκτρονικάxliv, αναφζρετε για το 

κακζνα: 

*….+ 

 

 

 

 

*+ Ραι *+ Τχιxlv 

 

 

 

 

(διαδικτυακι διεφκυνςθ, αρχι ι φορζασ 

ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των 

εγγράφων): *……+*……+*……+xlvi 
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Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι τα ςτοιχεία που ζχω αναφζρει ςφμφωνα με τα μζρθ Ι – 

IV ανωτζρω είναι ακριβι και ορκά και ότι ζχω πλιρθ επίγνωςθ των ςυνεπειϊν ςε περίπτωςθ ςοβαρϊν 

ψευδϊν δθλϊςεων. 

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ, δθλϊνω επιςιμωσ ότι είμαι ςε κζςθ, κατόπιν αιτιματοσ και χωρίσ 

κακυςτζρθςθ, να προςκομίςω τα πιςτοποιθτικά και τισ λοιπζσ μορφζσ αποδεικτικϊν εγγράφων που 

αναφζρονταιxlvii, εκτόσ εάν : 

α) θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ζχει τθ δυνατότθτα να λάβει τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

απευκείασ με πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ μζλοσ αυτι διατίκεται 

δωρεάνxlviii. 

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

Ο κάτωκι υπογεγραμμζνοσ δίδω επιςιμωσ τθ ςυγκατάκεςι μου ςτ... *προςδιοριςμόσ τθσ ανακζτουςασ 

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

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

αντίςτοιχο μζροσ/ενότθτα/ςθμείο+ του παρόντοσ Τυποποιθμζνου Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ για τουσ 

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

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

 

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

 

 

 Χε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

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

iii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Παΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των 

μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Σι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ 
ςκοποφσ.  

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

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

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

iv
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

ατόμων. 

v
 Ψα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

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

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Πςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii
 Χφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 

θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

ix
 Τπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΩ του Χυμβουλίου, τθσ 24θσ Σκτωβρίου 2008, για 

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

x
 Χφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Χτον Ξανονιςμό ΕΕΕΧ (Ξανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi
 Τπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Χφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΩ του Χυμβουλίου, τθσ 22ασ Λουλίου 2003 
για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Υεριλαμβάνει επίςθσ τθ 
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 
τθ διαφκορά και του Ρρόςκετου ςϋ αυτιν Ρρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 

xii
 Ξατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  
όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (άΕΞ 48/Α) "Κφρωςθ 

τθσ Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 
ςυναφϊν µε αυτιν Ρρωτοκόλλων. 
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xiii

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

xiv
 Τπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου, τθσ 26θσ 

Σκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15) 

 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (άΕΞ 166/Α) “Ρρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xv
 Τπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου, 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/ΔΕΩ του Χυμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 
15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (άΕΞ 215/Α)"Ρρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xvi
 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Υ.Ε) και 

προςωπικϊν εταιρειϊν (Σ.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Χφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 73 ) 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

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

xxi
 Οαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxii
 Χτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxiii
 Χθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

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

xxiv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxv
 Τπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxvi
 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Ξανονιςμό ΕΕΕΧ 

(Ξανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxvii
 Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxviii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 

ΨΕΩΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxix
 Τπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Υρβλ άρκρο 48. 
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xxxi

  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 
Ξανονιςμό ΕΕΕΧ (Ξανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxii
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ άΥΑ 

(άρκρο 79 παρ. 2). Υρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxiii
 Τπωσ περιγράφεται ςτο Υαράρτθμα XI του Υροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό. 

xxxiv  Πόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

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

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi
 Υ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii
 Υ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxviii
 Σι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που 

υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxix
 Σι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xl
 Υρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και 

ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xli
 Τςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 

οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ 
II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΨΕΩΔ. 

xlii
 Σ ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από 

αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xliii
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε 
κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΨΕΩΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΛΛ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliv
 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xlv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvii
 Υρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii
 Ωπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Ππου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  




