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ΔΛΛΖΝΗΚΖ  ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ          ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ     

ΓΖΜΟ  ΑΘΖΝΑΗΧΝ    

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ                                               Βαζκφο Αζθαιεέαο: ΑδηαβΪζκεην 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΚΑΗ ΑΠΟΘΖΚΧΝ                                 Βαζκφο Πξνηεξαηφηεηαο: Κνηλφο 

 ΣΜΖΜΑ  ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΤΝΑΦΖ           Υξφλνο δηαηάξεζεο: Πεληαεηέα 

ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ                                                        

Σαρ. Γ/λζε: Κσλ/λνπ Παιαηνιφγνπ  9 

Σαρ. Κψδηθαο: 104 38 

Πιεξνθνξέεο:  Δπαγγειέα   ΚαξαγηΪλλε                                                      Aξηζκ. Πξση.: 142692/31-05-2021 

ΣειΫθσλν: 210 52 45 828 

Φαμ: 213 20 82 856 

Email : eya.karagianni@athens.gr 

 

ΑΠ ΟΦ Α Η  

Ο  Γ Η Μ ΑΡ ΥΟ   ΑΘ Η Ν Α Ι Ω Ν  

 

Έρνληαο ππφςε ηηο δηαηΪμεηο, φπσο απηΫο Ϋρνπλ ηξνπνπνηεζεέ θαη ηζρχνπλ θαη ηδέσο: 

1. ηεο ππ‟ αξηζκ. 741/2021 (ΑΓΑ:6ΣΝΣΧ6Μ-ΟΡΥ) πξΪμε ηεο Ο.Δ. ηνπ Γάκνπ Αζελαέσλ πεξέ θαηΪξηηζεο 

φξσλ, Ϋγθξηζεο ηεχρνπο δηαθάξπμεο θαη ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, νξηζκνχ Δπηηξνπάο ΓηελΫξγεηαο & 

Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ ηεο ειεθηξνληθάο αλνηθηάο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο Ϊλσ ησλ 

νξέσλ, γηα ηελ «πξνκάζεηα θαη ηνπνζΫηεζε θσηηζηηθψλ θνξπθάο, ηερλνινγέαο LED», κε Ϋλαξμε ηζρχνο ηεο 

ζχκβαζεο ηελ εκεξνκελέα θαηαρψξηζάο ηεο ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..,  ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 613.800,00€ 

ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α. 24%), 

2. ηνπ Ϊξζξνπ 58 παξ.1β ηνπ Ν.3852/2010«Νέα αξρηηεθηνληθή ηεο απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», 

3. ηνπο εγθξηζΫληεο κε ηελ αλσηΫξσ πξΪμε φξνπο θαη Παξαξηάκαηα ηεο ζρεηηθάο Γηαθάξπμεο ηεο Ο.Δ., ηα 

νπνέα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο ηεο παξνχζαο, 

4. ηνπ Θεζκηθνχ θαη Δηδηθνχ Καλνληζηηθνχ Πιαηζένπ πνπ δηΫπεη ηελ αλΪζεζε θαη εθηΫιεζε ηεο 

πξνθεξπζζφκελεο ζχκβαζεο Ϊλσ ησλ νξέσλ, φπσο αλαιπηηθΪ αλαθΫξνληαη ζηελ  παξΪγξαθν 1.4 ηεο 

δηαθάξπμεο. 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ   Δ Ι  

 

Ζιεθηξνληθά αλνηθηά δηαδηθαζέα ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο Ϊλσ ησλ νξέσλ, γηα ηελ «πξνκάζεηα θαη 

ηνπνζΫηεζε θσηηζηηθψλ θνξπθάο, ηερλνινγέαο LED», γηα ηηο αλΪγθεο  ηεο Γηεχζπλζεο Ζιεθηξνινγηθνχ ηνπ 

Γάκνπ Αζελαέσλ δηΪξθεηαο νθηψ  (8) κελψλ  απφ ηελ αλΪξηεζε ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζην ΚΖΜΓΖ, κε ηνπο 

παξαθΪησ φξνπο: 

 

mailto:eya.karagianni@athens.gr
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051499
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1. πλνπηηθά Πεξηγξαθά θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο  

Αληηθεέκελν ηεο χκβαζεο εέλαη ε «πξνκάζεηα θαη ηνπνζΫηεζε θσηηζηηθψλ θνξπθάο, ηερλνινγέαο LED»,  γηα 

ηηο αλΪγθεο  ηεο Γηεχζπλζεο Ζιεθηξνινγηθνχ ηνπ Γάκνπ Αζελαέσλ δηΪξθεηαο νθηψ (8) κελψλ  απφ ηελ 

αλΪξηεζε ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζην ΚΖΜΓΖ. 

Σα ππφ πξνκάζεηα εέδε θαηαηΪζζνληαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγένπ δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ (CPV) : 

31527200-8 «ΦσηηζηηθΪ εμσηεξηθψλ ρψξσλ» θαη 51110000-6 «Τπεξεζέεο εγθαηΪζηαζεο ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ». 

 

Υξφλνο Ϋλαξμεο ηζρχνο εθηΫιεζεο ηεο χκβαζεο νξέδεηαη ε εκεξνκελέα αλΪξηεζεο ηνπ ππνγεγξακκΫλνπ απφ 

ηα ζπκβαιιφκελα κΫξε ζπκθσλεηηθνχ ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.. (παξ. 7 Ϊξζξν 38 ηνπ Ν. 4412/2016 ζε ζπλδπαζκφ κε 

ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 1 Ϊξζξν 11 ηεο ππ‟ αξηζκ. 57654/22.05.2017 ΤΑ (ΦΔΚ 1781 Β΄/23.05.2017). 

Υξφλνο δηΪξθεηαο πινπνέεζεο ηεο πξνκάζεηαο νξέδεηαη ην ρξνληθφ δηΪζηεκα ησλ νθηψ (8) κελψλ απφ ηελ 

εκεξνκελέα ηνπ ρξφλνπ Ϋλαξμεο. 

Κξηηάξην αλΪζεζεο: Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεέ κε ην θξηηάξην ηεο πιΫνλ ζπκθΫξνπζαο απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε 

πξνζθνξΪο,  απνθιεηζηηθΪ βΪζεη ηηκάο, εθφζνλ εέλαη ζχκθσλε κε ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο, ηελ ζπγγξαθά 

ππνρξεψζεσλ θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. 

2. Δθηηκψκελε αμέα ζχκβαζεο -Υξεκαηνδφηεζε  

Δθηηκψκελε αμέα ζχκβαζεο 

Ζ ζπλνιηθά εθηηκψκελε αμέα ηεο ζχκβαζεο αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ 613.800,00€, ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ 

Φ.Π.Α. 24% (πξνυπνινγηζκφο ρσξέο ΦΠΑ: 495.000,00€). 

Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο 

ΦνξΫαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο εέλαη ν Γάκνο Αζελαέσλ.  

Ζ δαπΪλε ηεο σο Ϊλσ πξνκάζεηαο γηα ηελ «Πξνκήζεηα εηδψλ ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ειεθηξνινγηθψλ θιπ 

εγθαηαζηάζεσλ», Ϋρεη πξνυπνινγηζζεέ κε ην πνζφ ησλ 613.800,00€ γηα ην Ϋηνο 2020, ζηνλ Κ.Α. 6662.004  Φ20. 

Αλαιπηηθά πεξηγξαθά ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο δέδεηαη ζηα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ: 

Η «Σερληθά Έθζεζε & ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο»,  ΗΗ «πγγξαθά Τπνρξεψζεσλ» θαη ζην ΗΗΗ «Δλδεηθηηθφο 

Πξνυπνινγηζκφο» ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο.  

 

3. Δέδνο δηαδηθαζέαο – Σφπνο θαη Υξφλνο δηελΫξγεηαο ηεο δηαδηθαζέαο 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεέ κε ηελ αλνηθηά δηαδηθαζέα ηνπ Ϊξζξνπ 27  παξ. 1 ηνπ λ. 4412/16, ππφ ηελ 

επηθχιαμε ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 60 θαη ηεο αλσηΫξσ παξαγξΪθνπ 2 ηεο παξνχζαο, κε ρξάζε ηεο πιαηθφξκαο 

ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (ΔΖΓΖ) κΫζσ ηεο δηαδηθηπαθάο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr, ηνπ ζπζηάκαηνο, χζηεξα απφ ην ρξνληθφ δηΪζηεκα ησλ ηξηΪληα (30) εκεξψλ, απφ 

ηελ εκεξνκελέα ειεθηξνληθάο απνζηνιάο ηνπ ΣππνπνηεκΫλνπ Δληχπνπ Πξνθάξπμεο ζηελ Τπεξεζέα Δπηζάκσλ 

Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ. 

Οη εκεξνκελέεο Ϋλαξμεο θαη ιάμεο ππνβνιάο πξνζθνξψλ θαζνξέδνληαη ζηνλ πέλαθα πνπ αθνινπζεέ: 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΣΟΤ 

ΣΤΠΟΠΟΗΖΜΔΝΟΤ ΔΝΣΤΠΟΤ ΣΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ 

ΣΖΝ ΤΠΖΡΔΗΑ ΔΠΗΖΜΧΝ ΔΚΓΟΔΧΝ ΣΖ Δ.Δ. 

 

31/05/2021 

ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 

Γηαδηθηπαθά πχιε 

www.promitheus.gov.gr 

ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

ΤΣΖΜΗΚΟ ΑΡΗΘΜΟ ΣΟ Δ..Ζ.ΓΖ.. 132428 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΖ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

 

03/06/2021, ψξα 12.00 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΚΑΣΑΛΖΚΣΗΚΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΚΑΗ ΧΡΑ ΤΠΟΒΟΛΖ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

01/07/2021, ψξα 13.00 

 

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΝΑΡΣΖΖ ΣΖ ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ-

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΣΖ ΓΗΑΓΗΚΣΤΑΚΖ ΠΤΛΖ ΣΟΤ 

ΔΖΓΖ 

 

02/06/2021 

 

ΜεηΪ ηελ παξΫιεπζε ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο θαη ψξαο δελ ππΪξρεη δπλαηφηεηα ππνβνιάο 

πξνζθνξΪο ζην χζηεκα. 

 

Ο ρξφλνο ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο θαη νπνηαδάπνηε ειεθηξνληθά επηθνηλσλέα κΫζσ ηνπ πζηάκαηνο 

βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζέεο ρξνλνζάκαλζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 9  

ηεο ΤΑ 56902/215 “ΣερληθΫο ιεπηνκΫξεηεο θαη δηαδηθαζέεο ιεηηνπξγέαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..)” θαη ζηα Ϊξζξα 36 & 37 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Ζ δηαδηθαζέα απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεέ κε ρξάζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..), κΫζσ ηεο δηαδηθηπαθάο πχιεο: 

http://www.promitheus.gov.gr/ηνπ σο Ϊλσ  πζηάκαηνο, ηΫζζεξηο (4) εξγΪζηκεο εκΫξεο κεηΪ ηελ θαηαιεθηηθά 

εκεξνκελέα ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ. 

Ο δηαγσληζκφο ζα δηεμαρζεέ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο πνπ πεξηΫρνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθάξπμε σο θαη ηα 

ΠαξαξηάκαηΪ ηεο, πνπ απνηεινχλ εληαέν θαη αλαπφζπαζην κΫξνο: 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ & ΣΔΥΝΗΚΔ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  ΗΗ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΔΝΗΑΗΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΤΜΒΑΖ 

(ΔΔΔ) 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VIΗ ΠΗΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 
 

Ζ Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ ππνβΪιιεη θνηλά πξνζθνξΪ, ε νπνέα ππνγξΪθεηαη ππνρξεσηηθΪ εέηε απφ φινπο 

ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ απνηεινχλ ηελ Ϋλσζε εέηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκέκσο εμνπζηνδνηεκΫλν. ηελ 

πξνζθνξΪ απαξαηηάησο πξΫπεη λα πξνζδηνξέδεηαη ε Ϋθηαζε θαη ην εέδνο ηεο ζπκκεηνράο ηνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο θαηαλνκάο ακνηβάο κεηαμχ ηνπο) θΪζε κΫινπο ηεο Ϋλσζεο, θαζψο θαη ν 

εθπξφζσπνο/ζπληνληζηάο απηάο.  

4. Παξνρά δηεπθξηλέζεσλ 

Σα ζρεηηθΪ αηηάκαηα παξνράο δηεπθξηλέζεσλ ππνβΪιινληαη ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά,  ην αξγφηεξν δΫθα (10) 

εκΫξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληέζηνηρα ζηνλ ειεθηξνληθφ 

ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κΫζσ ηεο δηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. απφ ηηο αξκφδηεο 

ππεξεζέεο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο ην αξγφηεξν Ϋμη (6) εκΫξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκέα πνπ νξέδεηαη γηα ηελ 

παξαιαβά ησλ πξνζθνξψλ, ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξΪγξαθν 1.5 ηεο δηαθάξπμεο. 

5. Γεκνζηφηεηα 

Γλσζηνπνέεζε ηεο Πξνθάξπμεο ππφ ηε κνξθά ΣππνπνηεκΫλνπ Δληχπνπ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζα απνζηαιεέ 

κε ειεθηξνληθΪ κΫζα γηα δεκνζέεπζε ζηελ Τπεξεζέα Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. 

Σν ΣππνπνηεκΫλν Έληππν ηεο Πξνθάξπμεο ζχκβαζεο ζα θαηαρσξηζηεέ ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν 

Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (ΚΖΜΓΖ).  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Ζ παξνχζα Απφθαζε ΓεκΪξρνπ (Ϊξζξν 58 παξ.1β ηνπ Ν.3852/2010) ζα αλαξηεζεέ ζην δηαδέθηπν, ζηνλ 

ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ), φπσο πξνβιΫπεηαη ζηελ πεξέπησζε 16 ηεο 

παξαγξΪθνπ 4 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010. 

Σν πιάξεο θεέκελν ηεο Γηαθάξπμεο, ελνπνηεκΫλν κε ηε ζρεηηθά Απφθαζε ΓεκΪξρνπ, ζα θαηαρσξηζηεέ ζην 

Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..) θαη ζηελ ηζηνζειέδα ηεο ΑλαζΫηνπζαο 

Αξράο ζηε δηεχζπλζε (URL): http://www.cityofathens.gr/ ζηελ δηαδξνκά : ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ ► 

ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ► ΠΡΟΚΖΡΤΞΔΗ & ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΗ ► ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 

Σν πιάξεο θεέκελν ηεο Γηαθάξπμεο κε ηα Παξαξηάκαηα θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθφ Ϋγγξαθν ζα αλαξηεζνχλ θαη 

ζηε δηαδηθηπαθά πχιε ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ..:  http://www.promitheus.gov.gr/ 

Ζ πεξέιεςε ηεο Γηαθάξπμεο, φπσο πξνβιΫπεηαη ζηελ πεξέπησζε 16 ηεο παξαγξΪθνπ 4 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ Ν. 

3861/2010, ζα αλαξηεζεέ ζην δηαδέθηπν, ζηνλ ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ) 

θαηζα δεκνζηεπζεέ ζε δχν ηνπηθΫο εθεκεξέδεο, φπσο πξνβιΫπεηαη ζηηο δηαηΪμεηο ηεο πεξ. 82 παξ. 1 Ϊξζξν 377 

ηνπ λ. 4412/2016, φπσο απηΫο ηξνπνπνηάζεθαλ κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ λ. 4469/2017 (ΦΔΚ 62 Α΄). 

Ζ δαπΪλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν βαξχλεη ηνλ ΑλΪδνρν, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 Ϊξζξν 4 ηνπ λ. 

3548/2007, φπσο πξνζηΫζεθε κε ην Ϊξζξν 46 ηνπ λ. 3801/2009.  

ε πεξέπησζε καηαέσζεο ά αθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ηα Ϋμνδα δεκνζέεπζεο ζα βαξχλνπλ ηνλ Γάκν. 

 

6.   Γηθαέσκα θαη ΠξνυπνζΫζεηο ζπκκεηνράο 

1. Γηθαέσκα ζπκκεηνράο ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο Ϋρνπλ θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα 

θαη, ζε πεξέπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ηα κΫιε απηψλ, πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλα ζε: 

α) θξΪηνο-κΫινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξΪηνο-κΫινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ππνγξΪςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλΪζεζε δεκφζηα ζχκβαζε 

θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηάκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθΫο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε 

Πξνζαξηάκαηνο I ηεο σο Ϊλσ πκθσλέαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ δελ εκπέπηνπλ ζηελ πεξέπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξΪθνπ θαη Ϋρνπλ ζπλΪςεη δηκεξεέο 

ά πνιπκεξεέο ζπκθσλέεο κε ηελ Έλσζε ζε ζΫκαηα δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ. 

2. Γηα ηε ζπκκεηνρά ζηελ παξνχζα δηαδηθαζέα, νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνέ θνξεέο απαηηεέηαη: 

i) λα κε βξέζθνληαη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 ηεο δηαθάξπμεο γηα ηηο νπνέεο 

απνθιεένληαη ά κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ, 

ii) λα πιεξνχλ ηα θξηηάξηα επηινγάο ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.4  Ϋσο θαη 2.2.8 ηεο δηαθάξπμεο, 

iii) λα δηαζΫηνπλ εγθεθξηκΫλε πξνεγκΫλε ειεθηξνληθά ππνγξαθά ά πξνεγκΫλε ειεθηξνληθά ππνγξαθά πνπ 

ππνζηεξέδεηαη απφ εγθεθξηκΫλν πηζηνπνηεηηθφ ην νπνέν ρνξεγάζεθε απφ Ϋλαλ εγθεθξηκΫλν πΪξνρν ππεξεζηψλ 

πηζηνπνέεζεο, ν νπνένο πεξηιακβΪλεηαη ζηνλ θαηΪινγν εκπέζηεπζεο πνπ πξνβιΫπεηαη ζηελ απφθαζε 

2009/767/ΔΚ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο δηαηΪμεηο ηεο Τ.Α. 56902/215 

“ΣερληθΫο ιεπηνκΫξεηεο θαη δηαδηθαζέεο ιεηηνπξγέαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ 

πκβΪζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)» (ΦΔΚ Β 1924/02.06.2017) θαη λα εγγξαθνχλ ζην ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΖΓΖ- 

Γηαδηθηπαθά πχιε www.promitheus.gov.gr ) αθνινπζψληαο ηελ δηαδηθαζέα εγγξαθάο ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηεο έδηαο 

Τ.Α.. 

Όζνη ππνςάθηνη νηθνλνκηθνέ θνξεέο επηζπκνχλ λα εθπαηδεπηνχλ ζηνλ ηξφπν ππνβνιάο πξνζθνξΪο ηνπο ζηελ 

ειεθηξνληθά πιαηθφξκα ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ., θαινχληαη λα ππνβΪιινπλ ηα αηηάκαηΪ ηνπο γηα εθπαέδεπζε ζηελ 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά, κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλέα» ηνπ ζπζηάκαηνο, ζπκπιεξψλνληαο ην ΔΝΣΤΠΟ 

ΤΛΛΟΓΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΜΔΝΧΝ, ην νπνέν βξέζθεηαη αλαξηεκΫλν ζην παξΪζπξν «πλεκκΫλα 

αξρεέα» ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ, ζε επεμεξγΪζηκε κνξθά. Δλ ζπλερεέα, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά 

απνζηΫιιεη Ϋγθαηξα ηα αηηάκαηα ζηε δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ 

vendor.training@eprocurement.gov.gr, ψζηε λα θαζνξηζηεέ ν ρξφλνο θαη ν ηφπνο εθπαέδεπζεο θαη λα 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051499
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.cityofathens.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:vendor.training@eprocurement.gov.gr
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ελεκεξσζνχλ ζρεηηθΪ ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά θαη νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο. Ζ εθπαέδεπζε παξΫρεηαη εέηε ζηηο 

εγθαηαζηΪζεηο ηεο ΓΓΔΠΚ, εέηε απνκαθξπζκΫλα κΫζσ studio ηειεδηΪζθεςεο, εέηε κΫζσ Ϊιινπ ειεθηξνληθνχ 

κΫζνπ. 

3. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ,  ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξΪμεσλ, δελ απαηηεέηαη  

λα πεξηιεθζνχλ  ζπγθεθξηκΫλε λνκηθά κνξθά γηα ηελ ππνβνιά πξνζθνξΪο.  

ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιάο πξνζθνξΪο απφ Ϋλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, φια ηα κΫιε ηεο επζχλνληαη Ϋλαληη ηεο 

αλαζΫηνπζαο αξράο αιιειΫγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ.  

 

7. Δγγπάζεηο 

 Γηα ηελ Ϋγθπξε ζπκκεηνρά ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηέζεηαη απφ ηνπο 

ζπκκεηΫρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξεέο (πξνζθΫξνληεο), εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο, πνπ ζα θαιχπηεη ην ην 

2% (δχν) ηνηο εθαηφ (%) ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ρσξέο ηνλ Φ.Π.Α., άηνη πνζνχ ελλΫα ρηιηΪδσλ, 

ελληαθνζέσλ επξψ (9.900,00€), ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 2.2.2 ηεο δηαθάξπμεο. 

 Γηα ηελ ππνγξαθά ηνπ ζπκθσλεηηθνχ απαηηεέηαη ε παξνρά εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο, ζχκθσλα κε ην 

Ϊξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνέαο αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επέ ηεο αμέαο ηεο ζχκβαζεο 

ηεο/ησλ νκΪδνο/νκΪδσλ, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηέζεηαη πξηλ ά θαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο. 

 Ο ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξΫαο γηα ηελ εγγπεκΫλε - δηΪξθεηαο ηνπιΪρηζηνλ πΫληε (5) εηψλ – θαιά 

ιεηηνπξγέα ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο πξνκάζεηαο, ζα θαηαζΫζεη εγγχεζε θαιάο ιεηηνπξγέαο ην χςνο ηεο νπνέαο 

θαζνξέδεηαη ζε πνζνζηφ 2% επέ ηεο αληέζηνηρεο ζπκβαηηθάο αμέαο ηεο πνζφηεηαο ησλ αγαζψλ θΪζε 

ηκεκαηηθάο παξΪδνζεο, ρσξέο ην Φ.Π.Α. 

8. Δπηθνηλσλέα - Πξφζβαζε ζηα Ϋγγξαθα ηεο χκβαζεο 

Όιεο νη επηθνηλσλέεο ζε ζρΫζε κε ηα βαζηθΪ ζηνηρεέα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη φιεο νη 

αληαιιαγΫο πιεξνθνξηψλ, ηδέσο ε ειεθηξνληθά ππνβνιά, εθηεινχληαη κε ηε ρξάζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ 

πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (ΔΖΓΖ), κΫζσ ηεο Γηαδηθηπαθάο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr  ηνπ σο Ϊλσ ζπζηάκαηνο
. 

Πιεξνθνξέεο,  θαζψο θαη δηεπθξηλέζεηο ζρεηηθΪ κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο, κπνξνχλ λα ιΪβνπλ νη 

ελδηαθεξφκελνη απφ ην Σκάκα Γηαδηθαζηψλ χλαςεο Γεκνζέσλ  πκβΪζεσλ ηεο Γ/λζεο Πξνκεζεηψλ & 

Απνζεθψλ ηνπ Γάκνπ Αζελαέσλ, Κσλ/λνπ Παιαηνιφγνπ 9, 1νο φξνθνο, θα ΚαξαγηΪλλε Δπαγγειέα – 

eya.karagianni@athens.gr – ηει:  210-52.45.828, θαηΪ ηηο εξγΪζηκεο εκΫξεο θαη ψξεο. 

Πιεξνθνξέεο θαη δηεπθξηλέζεηο ζρεηηθΪ κε ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηεο δηαθάξπμεο, κπνξνχλ λα ιΪβνπλ νη 

ελδηαθεξφκελνη απφ ην Σκάκα Μειεηψλ, Σεθκεξέσζεο & Πξνγξακκαηηζκνχ ηεο Γ/λζεο Ζιεθηξνινγηθνχ  ηνπ 

Γάκνπ Αζελαέσλ, θ. Γεψξγηνο Βιαζηφο,  g.vlastos@athens.gr θαη  t.mel.tek.prog.electrologikou@athens.gr,  

ηει: 210 – 92.24.873, θαηΪ ηηο εξγΪζηκεο εκΫξεο θαη ψξεο. 

Γηα φ,ηη δελ πξνβιΫθζεθε, ηζρχνπλ νη ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξνχζα, θαζψο θαη γηα φ,ηη δελ 

αλαθΫξεηαη αλαιπηηθΪ, ηζρχνπλ νη ζρεηηθνέ φξνη ηεο Γηαθάξπμεο. 

 

 

            Ο ΓΖΜΑΡΥΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ 

 

 

 

ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ Π. ΜΠΑΚΟΓΗΑΝΝΖ 

http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:eya.karagianni@athens.gr
mailto:g.vlastos@athens.gr
mailto:t.dioikitikis.ypostirixis.apokentrosi@athens.gr
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ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 

ΓΖΜΟΤ  ΑΘΖΝΑΗΧΝ 

 

 

ΟΡΟΗ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ  

ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΑΝΟΗΚΣΖ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΤΝΑΦΖ ΓΖΜΟΗΑ ΤΜΒΑΖ ΑΝΧ ΣΧΝ 

ΟΡΗΧΝ,  ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΑΝΑΘΔΖ ΣΖΝ ΠΛΔΟΝ ΤΜΦΔΡΟΤΑ ΑΠΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΑΠΟΦΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΔΗΣΗΚΑ ΒΑΔΗ ΣΗΜΖ ΓΗΑ THN «ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ  & 

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΦΧΣΗΣΗΚΧΝ ΚΟΡΤΦΖ, ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ LED» 

ΜΔ ΔΝΑΡΞΖ ΗΥΤΟ ΣΖ ΤΜΒΑΖ ΣΖΝ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ 

 ΚΑΣΑΥΧΡΗΖ ΣΖ ΣΟ ΚΖΜΓΖ ΚΑΗ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΟΚΣΧ (8) ΜΖΝΧΝ   

YNΟΛΗΚΟΤ ΠΡΟΩΠ/ΜΟΤ: 495.000,00 € ΑΝΔΤ Φ.Π.Α.  

(613.800,00€ ΤΜΠ/ΝΟΤ Φ.Π.Α. 24%). 
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ ΚΑΗ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΤΜΒΑΖ 

1.1 ηνηρεέα ΑλαζΫηνπζαο Αξράο  

Δπσλπκέα ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ 

Σαρπδξνκηθά δηεχζπλζε ΛΗΟΗΧΝ 22 

Πφιε ΑΘΖΝΑ 

Σαρπδξνκηθφο Κσδηθφο 10438 

Υψξα ΔΛΛΑΓΑ 

Κσδηθφο ΝUTS GR300 – ΔL 303 

 

 

Αξκφδηνο γηα πιεξνθνξέεο θαζψο θαη 

δηεπθξηλέζεηο ζρεηηθΪ κε ηνπο φξνπο ηεο 

δηαθάξπμεο: 

 

 

 

 

 

ΑληηθαηαζηΪηεο  γηα πιεξνθνξέεο 

 

 

 

Τπεξεζέα πνπ ζα πινπνηάζεη ηελ ζχκβαζε: 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΚΑΗ 

ΑΠΟΘΖΚΧΝ 

ΣΜΖΜΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΧΝ ΤΝΑΦΖ 

ΓΖΜΟΗΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ 

Σαρ. Γ/λζε: Κσλ/λνπ Παιαηνιφγνπ  9 

Σαρ. Κψδηθαο: 10438 

Πιεξνθνξέεο: θα Δπαγγειέα ΚαξαγηΪλλε 

ΣειΫθσλν: 210 52.45.828 

Ζιεθηξνληθφ Σαρπδξνκεέν: 

eya.karagianni@athens.gr 

- Παξαζθεπά Μπξηαλζνπνχινπ 

ΣειΫθσλν: 213 20.82.954 

 

Γηεχζπλζε Ζιεθηξνινγηθνχ 

Σκάκα κειεηψλ, ηεθκεξέσζεο θαη 

πξνγξακκαηηζκνχ 

Πιεξνθνξέεο: θνο Γεψξγηνο Βαζηφο 

Σει: 210 – 92.24.873, 

 θαηΪ ηηο εξγΪζηκεο εκΫξεο θαη ψξεο, 

 e-mail: g.vlastos@athens.gr 

Γεληθά Γηεχζπλζε ζην δηαδέθηπν  (URL) www.cityofathens.gr 

 

Δέδνο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο  

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά εέλαη ν Γάκνο Αζελαέσλ κε θεληξηθά αλαζΫηνπζα αξρά θαη αλάθεη ζηελ 

Γεληθά ΚπβΫξλεζε (ΤπνηνκΫαο ΟΣΑ – ΟΣΑ Α΄ Βαζκνχ). 

Κχξηα δξαζηεξηφηεηα Α.Α. 

Ζ θχξηα δξαζηεξηφηεηα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο εέλαη νη ΓεληθΫο δεκφζηεο ππεξεζέεο. 

ηνηρεέα Δπηθνηλσλέαο  

α) Σα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο εέλαη δηαζΫζηκα γηα ειεχζεξε, πιάξε, Ϊκεζε & δσξεΪλ ειεθηξνληθά 

πξφζβαζε ζηελ δηεχζπλζε (URL): κΫζσ ηεο δηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ 

Δ..Ζ.ΓΖ.. 

β) Οη πξνζθνξΫο πξΫπεη λα ππνβΪιινληαη ειεθηξνληθΪ ζηε δηεχζπλζε : www.promitheus.gov.gr  

γ) ΠεξαηηΫξσ πιεξνθνξέεο εέλαη δηαζΫζηκεο απφ: 

mailto:eya.karagianni@athens.gr
mailto:g.vlastos@athens.gr
http://www.cityofathens.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ηελ πξναλαθεξζεέζα δηεχζπλζε www.promitheus.gov.gr θαη ζηε δηεχζπλζε 

http://www.cityofathens.gr ζηελ δηαδξνκά: ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ► ΠΡΟΚΖΡΤΞΔΗ ΚΑΗ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΗ ► ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ 

 

1.2.   ηνηρεέα Γηαδηθαζέαο – Κξηηάξην αλΪζεζεο - Υξεκαηνδφηεζε 

1.2.1 Δέδνο δηαδηθαζέαο  

Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεέ κε ηελ αλνηθηά δηαδηθαζέα ηεο παξ.1 ηνπ Ϊξζξνπ 27 ηνπ λ. 4412/16, 

κε ρξάζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (ΔΖΓΖ) 

κΫζσ ηεο δηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr  ηνπ ζπζηάκαηνο, χζηεξα απφ ην ρξνληθφ 

δηΪζηεκα ησλ ηξηΪληα (30) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελέα ειεθηξνληθάο απνζηνιάο ηνπ ΣππνπνηεκΫλνπ 

Δληχπνπ Πξνθάξπμεο ζηελ Τπεξεζέα Δπηζάκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ.  

 

1.2.2 Κξηηάξην αλΪζεζεο 

Κξηηάξην αλΪζεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο εέλαη ε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε 

πξνζθνξΪ απνθιεηζηηθΪ βΪζεη ηηκάο, εθφζνλ εέλαη ζχκθσλε κε ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο, ηελ 

ζπγγξαθά ππνρξεψζεσλ θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο. 

1.2.3 Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο 

ΦνξΫαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο εέλαη ν Γάκνο Αζελαέσλ. Ζ δαπΪλε γηα ηελ 

ελ ιφγσ ζχκβαζε ζα βαξχλεη ηνλ  Κ.Α.: 6662.004, Φ 20,  ζρεηηθά πέζησζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ζηα  

νηθνλνκηθΪ Ϋηε 2021-2022. 

 

1.3. πλνπηηθά πεξηγξαθά θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο / ΓηΪξθεηα 

ζχκβαζεο 

1.3.1 Αληηθεέκελν ηεο χκβαζεο εέλαη ε πξνκάζεηα θαη ηνπνζΫηεζε θσηηζηηθψλ θνξπθάο, 

ηερλνινγέαο LED, γηα νθηψ (8) κάλεο, ζπλνιηθνχ Πξνυπνινγηζκνχ: 495.000,00€ Ϊλεπ ΦΠΑ 

(613.800,00€ ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α. 24%). 

Ζ παξερφκελε πξνκάζεηα θαηαηΪζζεηαη ζηνπο αθφινπζνπο θσδηθνχο ηνπ Κνηλνχ Λεμηινγένπ 

δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ (CPV) : 31527200-8 «ΦσηηζηηθΪ εμσηεξηθψλ ρψξσλ» θαη 51110000-6 

«Τπεξεζέεο εγθαηΪζηαζεο ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ». 

Ζ πξνκάζεηα ζα πινπνηεζεέ ζχκθσλα κε ηελ ηηο  ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο, ηελ ζπγγξαθά 

ππνρξεψζεσλ θαη ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο. 

Ζ εθηηκψκελε αμέα ηεο ζχκβαζεο αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ 613.800,00€   

ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ΦΠΑ 24% (πξνυπνινγηζκφο ρσξέο ΦΠΑ: 495.000,00€) 

Ζ ζχκβαζε ζα αλαηεζεέ κε  θξηηάξην ηελ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ, 

απνθιεηζηηθΪ βΪζεη ηηκάο. 

1.3.2 Υξφλνο Ϋλαξμεο ηζρχνο εθηΫιεζεο ηεο χκβαζεο νξέδεηαη ε εκεξνκελέα αλΪξηεζεο ηνπ 

ππνγεγξακκΫλνπ απφ ηα ζπκβαιιφκελα κΫξε ζπκθσλεηηθνχ ζην Κ.Ζ.Μ.ΓΖ.. (παξ. 7 Ϊξζξν 38 ηνπ 

Ν. 4412/2016 ζε ζπλδπαζκφ κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 1 Ϊξζξν 11 ηεο ππ‟ αξηζκ. 57654/22.05.2017 

ΤΑ (ΦΔΚ 1781 Β΄/23.05.2017). 

Χο ρξφλνο δηΪξθεηαο ηεο χκβαζεο νξέδεηαη ην ρξνληθφ δηΪζηεκα ησλ νθηψ (8) κελψλ απφ 

ηελ εκεξνκελέα ηνπ ρξφλνπ Ϋλαξμεο. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.cityofathens.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Αλαιπηηθά πεξηγξαθά ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο δέδεηαη ζηα 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ: Η «Σερληθά Έθζεζε & ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο»,  ΗΗ «πγγξαθά Τπνρξεψζεσλ» 

θαη ζην ΗΗΗ «Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο» ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο.  

1.4 Θεζκηθφ πιαέζην – Δηδηθφ θαλνληζηηθφ πιαέζην  

Ζ αλΪζεζε θαη εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο δηΫπεηαη απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα θαη ηηο θαη΄ 

εμνπζηνδφηεζε απηάο εθδνζεέζεο θαλνληζηηθΫο πξΪμεηο, φπσο ηζρχνπλ θαη ηδέσο: 

ΘΔΜΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

 

1. Σνπ Ν. 4782/2021 (ΦΔΚ 36Α /09.03.2021) «Δθζπγρξνληζκφο, απινπνίεζε θαη αλακφξθσζε ηνπ 

ξπζκηζηηθνχ πιαηζίνπ ησλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, εηδηθφηεξεο ξπζκίζεηο πξνκεζεηψλ ζηνπο ηνκείο ηεο 

άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο γηα ηελ αλάπηπμε, ηηο ππνδνκέο θαη ηελ πγεία». 

2. ηoπ N. 4555/2018 “Μεηαξξχζκηζε ηνπ ζεζκηθνχ πιαηζίνπ ηεο Σνπηθήο Απηνδηνίθεζεο - Δκβάζπλζε 

ηεο Γεκνθξαηίαο - Δλίζρπζε ηεο πκκεηνρήο – Βειηίσζε ηεο νηθνλνκηθήο θαη αλαπηπμηαθήο 

ιεηηνπξγίαο ησλ Ο.Σ.Α. [Πξφγξακκα «ΚΛΔΙΘΔΝΗ Ι»] -Ρπζκίζεηο γηα ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ 

πιαηζίνπ νξγάλσζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ΦΟΓΑ - Ρπζκίζεηο γηα ηελ απνηειεζκαηηθφηεξε, ηαρχηεξε 

θαη εληαία άζθεζε ησλ αξκνδηνηήησλ ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ηζαγέλεηαο θαη ηελ πνιηηνγξάθεζε - 

Λνηπέο δηαηάμεηο αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ θαη άιιεο δηαηάμεηο.” 

3. ηνπ Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Γεκφζηεο πκβάζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ    

(πξνζαξκνγή ζηηο Οδεγίεο 2014/24/ ΔΔ θαη 2014/25/ΔΔ)», φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη, 

4. ηνπ Αζηηθνχ Κψδηθα, φπσο ηζρχεη, 

5.  ηνπ λ. 4270/2014 (Α' 143) «Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο 

Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) – δεκφζην ινγηζηηθφ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

6.  ηνπ Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Γηνηθεηηθέο Απινπζηεχζεηο - Καηαξγήζεηο, πγρσλεχζεηο Ννκηθψλ 

Πξνζψπσλ θαη Τπεξεζηψλ ηνπ Γεκνζίνπ Σνκέα-Σξνπνπνίεζε Γηαηάμεσλ ηνπ π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

θαη ινηπέο ξπζκίζεηο» θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 1,   

7. ηνπ Ν. 4155/2013 (ΦΔΚ 120
Α
) «Δζληθφ χζηεκα Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη άιιεο 

δηαηάμεηο», φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηελ ππνπαξΪγξαθν Σ 20, ηνπ πξψηνπ Ϊξζξνπ ηνπ 

Ν.4254/2014 (ΦΔΚ 85/Α/2014),   

8.  ηεο παξ. Ε ηνπ Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Πξνζαξκνγή ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο ζηελ Οδεγία 2011/7 

ηεο 16.2.2011 γηα ηελ θαηαπνιέκεζε ησλ θαζπζηεξήζεσλ πιεξσκψλ ζηηο εκπνξηθέο ζπλαιιαγέο»,  

9.  ηνπ Ν. 4129/2013 (Α‟ 52) «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Νφκσλ γηα ην Διεγθηηθφ πλέδξην» 

10.  ηνπ Ν. 4013/2011 (Α‟ 204) «χζηαζε εληαίαο Αλεμάξηεηεο Αξρήο Γεκνζίσλ πκβάζεσλ θαη 

Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ…»,  

11.  ηνπ Ν. 3861/2010 (Α‟ 112) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ θαη 

πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν "Πξφγξακκα 

Γηαχγεηα" θαη άιιεο δηαηάμεηο”,  

12. ηνπ Ν.3852/2010 (Φ.Δ.Κ. 87/7-6-2010, η. Α΄), “Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο”, 

13.  ηνπ Ν. 3463/2006 (Φ.Δ.Κ. 114/8-6-2006, η. Α΄), “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ” 

(Ϊξζξν 209), φπσο αλαδηαηππψζεθε θαη ηζρχεη ζχκθσλα  κε ην Ϊξζξν 22 παξ. 3 ηνπ λ. 3536/2007 

(Φ.Δ.Κ. 42/23-2-2007, η. Α΄) “Δηδηθέο ξπζκίζεηο ζεκάησλ κεηαλαζηεπηηθήο πνιηηηθήο θαη ινηπψλ 

δεηεκάησλ αξκνδηφηεηαο Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Γεκφζηαο Γηνίθεζεο θαη Απνθέληξσζεο”, 

14. ηνπ Ν. 2939/2001 (Φ.Δ.Κ. Α' 179/6.8.2001), «πζθεπαζίεο   θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 

ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ - Ίδξπζε Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο 

πζθεπαζηψλ θαη Άιισλ Πξντφλησλ (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.) θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο Ϋρεη ηξνπνπνηεζεέ 

θαη ηζρχεη, 

15. ηνπ Ν. 2859/2000 (Α‟ 248) «Κχξσζε Κψδηθα Φφξνπ Πξνζηηζέκελεο Αμίαο», 

16. ηνπ Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο”  θαη 

ηδέσο ησλ Ϊξζξσλ 7 θαη 13 Ϋσο 15, 
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17. ηνπ Ν.2121/1993 (25
Α
) “Πλεπκαηηθή Ιδηνθηεζία, πγγεληθά Γηθαηψκαηα θαη Πνιηηηζηηθά Θέκαηα”, 

18. ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-1959 (ΦΔΚ 114
Α
) «Πεξί νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο θαη ινγηζηηθνχ ησλ Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ», φπσο ηζρχεη, 
19.  ηνπ Π.Γ.39/2017 (Α΄64) “Καλνληζκφο εμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ ελψπηνλ ηεο Αξρήο           

Δμέηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ”, 

20.   ηνπ Π.Γ. 80/2016 (Α΄ 145) “Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο Γηαηάθηεο”, θαη ηεο 

ππ‟αξ.2/1000018/ 0026/30-12-2016 εγθπθιένπ ηνπ Τπ. Οηθ. πεξέ θνηλνπνέεζεο δηαηΪμεσλ ζρεηηθΪ 

κε ηελ αλΪιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο ΓηαηΪθηεο θαη παξνρά νδεγηψλ, 

21.  ηνπ Π.Γ. 28/2015 (Α' 34) “Κσδηθνπνίεζε δηαηάμεσλ γηα ηελ πξφζβαζε ζε δεκφζηα έγγξαθα θαη 

ζηνηρεία”,  

22. ηνπ  "ΚΑΝΟΝΙΜΟΤ (ΔΔ) 2016/679 ΣΟΤ ΔΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΚΟΙΝΟΒΟΤΛΙΟΤ ΚΑΙ ΣΟΤ 

ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ ηεο 27εο Απξηιίνπ 2016 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ έλαληη ηεο 

επεμεξγαζίαο ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεχζεξε θπθινθνξία ησλ 

δεδνκέλσλ απηψλ θαη ηελ θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθφο Καλνληζκφο γηα ηελ Πξνζηαζία 

Γεδνκέλσλ)", 

23. ηεο ΤΑ 56902/215 (ΦΔΚ 1924/02-06-2017, η. Β΄) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ  Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)» 

24.  ηεο Τ.Α. 57654/22-05-2017 (ΦΔΚ 1781/23-05-2017, η. Β‟), «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκάησλ 

ιεηηνπξγίαο θαη δηαρείξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ηιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ 

(ΚΗΜΓΗ) ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Αλάπηπμεο», 

25. ηεο ππ‟ αξηζκ. 81381/30555 Απφθαζεο Γ.Γ. ΑπνθεληξσκΫλεο Γηνέθεζεο Αηηηθάο (ΦΔΚ 

3812/28.11.2016, η.Β΄) «Έγθξηζε ηνπ Οξγαληζκνχ Δζσηεξηθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ Αζελαίσλ 

Αηηηθήο», 

ΔΗΓΗΚΟ ΚΑΝΟΝΗΣΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ 

26. ηελ ππ΄ αξ. 238/2021 (ΑΓΑ: Φ860Χ6Μ-1Υ) πξΪμε ηεο Ο.Δ. κε ηελ Ϋγθξηζε ηεο εμεηδέθεπζεο ηεο 

θαηαλνκάο ηνπ πνζνχ ησλ 613.800,00€ ζηνλ Κ.Α. 6662.004 Φ 20, 

27. ηελ ππ΄ αξ. 318/2021 (ΑΓΑ: 9ΔΝΕΧΧ6Μ-Λ0Υ) πξΪμε ηεο Ο.Δ. κε ηελ Ϋγθξηζε ηεο δηαδηθαζέαο, 

28. ην ππ‟ αξ. 091429/07-04-2021 (21REQ008563205 2021-05-06) πξσηνγελΫο αέηεκα ηνπ Σκάκαηνο 

Μειεηψλ, Σεθκεξέσζεο θαη Πξνγξακκαηηζκνχ, ηεο Γ/λζεο Ζιεθηξνινγηθνχ ηνπ Γάκνπ Αζελαέσλ, 

πνπ αθνξΪ ηελ Ϋγθξηζε δαπΪλεο κε ηέηιν «πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε θσηηζηηθψλ θνξπθήο, 

ηερλνινγίαο LED», 

29.  ηελ ππ‟ αξ. Α00692 (ΑΓΑ: Χ1Μ2Χ6Μ-16Ξ, ΑΓΑΜ:21REQ008563219 2021-05-06) Απφθαζε 

ΑλΪιεςεο ΤπνρξΫσζεο κε αξ. πξση. 100222/15-04-2021, ε νπνέα εγθξέλεη ηε δαπΪλε θαη ηε 

δηΪζεζε, θαζψο θαη ηελ δΫζκεπζε  πέζησζεο πνζνχ χςνπο 300.000,00€, γηα ην Ϋηνο 2021, θαζψο θαη 

δΫζκεπζε πνζνχ 313.800,00€ γηα ην Ϋηνο 2022,  ζηνλ  Κ.Α. 6662.004 Φ 20 «Πξνκήζεηα εηδψλ 

ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ειεθηξνινγηθψλ θιπ εγθαηαζηάζεσλ», ε νπνέα θαηαρσξάζεθε κε α/α 

000692 ζην Μεηξψν Γεζκεχζεσλ, 

30. ην ππ‟ αξηζκ. 102545/16-04-2021 δηαβηβαζηηθφ Ϋγγξαθν ηεο Γ/λζεο Ζιεθηξνινγηθνχ, Σκάκα 

Μειεηψλ, Σεθκεξέσζεο & Πξνγξακκαηηζκνχ ζηε Γ/λζε Πξνκεζεηψλ & Απνζεθψλ κε ηελ κειΫηε,  

31. ησλ ζε εθηΫιεζε ησλ αλσηΫξσ λφκσλ εθδνζεηζψλ θαλνληζηηθψλ πξΪμεσλ, ησλ ινηπψλ δηαηΪμεσλ 

πνπ αλαθΫξνληαη ξεηΪ ά απνξξΫνπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθΪ ηεχρε ηεο παξνχζαο,  θαζψο 

θαη ηνπ ζπλφινπ ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ αζθαιηζηηθνχ, εξγαηηθνχ, θνηλσληθνχ, πεξηβαιινληηθνχ θαη 

θνξνινγηθνχ δηθαένπ πνπ δηΫπεη ηελ αλΪζεζε θαη εθηΫιεζε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, Ϋζησ θαη αλ δελ 

αλαθΫξνληαη ξεηΪ παξαπΪλσ. 
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1.5 Πξνζεζκέα παξαιαβάο πξνζθνξψλ θαη δηελΫξγεηα δηαγσληζκνχ  

Ζ  πξνζεζκέα παξαιαβάο ησλ πξνζθνξψλ αλΫξρεηαη ζε ηνπιΪρηζηνλ ηξηΪληα (30) εκεξνινγηαθΫο 

εκΫξεο, απφ ηελ εκεξνκελέα ειεθηξνληθάο απνζηνιάο ηνπ ΣππνπνηεκΫλνπ Δληχπνπ Πξνθάξπμεο ζηελ 

Τπεξεζέα Δπηζάκσλ Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. 

 

Ζ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα θαη ψξα ππνβνιάο πξνζθνξψλ ζα νξηζζνχλ ζηελ πξνβιεπφκελε, 

βΪζεη ηνπ Ϊξζξνπ 58 παξ.1β ηνπ Ν.3852/2010, Απφθαζε ΓεκΪξρνπ. 

Ζ δηαδηθαζέα απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεέ κεηΪ ηελ παξΫιεπζε ηξηψλ (3) εξγΪζηκσλ 

εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ κε ρξάζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ 

Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ..), κΫζσ ηεο δηαδηθηπαθάο 

πχιεο: http://www.promitheus.gov.gr/, ηνπ σο Ϊλσ πζηάκαηνο. 

ΜεηΪ ηελ παξΫιεπζε ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο θαη ψξαο ππνβνιάο πξνζθνξψλ δελ ππΪξρεη ε 

δπλαηφηεηα ππνβνιάο πξνζθνξΪο ζην χζηεκα. Ο ρξφλνο ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο θαη 

νπνηαδάπνηε ειεθηξνληθά επηθνηλσλέα κΫζσ ηνπ πζηάκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα 

κε ππεξεζέεο ρξνλνζάκαλζεο ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 9 ηεο Τ.Α. 56902/215 (ΦΔΚ 1924/02-06-2017, η. 

Β΄) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ηιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)».  

1.6  Γεκνζηφηεηα 

Α. Γεκνζέεπζε ζηελ Δπέζεκε Δθεκεξέδα ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο 

Πξνθάξπμε ππφ ηε κνξθά ΣππνπνηεκΫλνπ Δληχπνπ ηεο παξνχζαο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ζχκβαζεο ζα 

απνζηαιεέ κε ειεθηξνληθΪ  κΫζα γηα δεκνζέεπζε ζηελ Τπεξεζέα Δθδφζεσλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο.  

Β. Γεκνζέεπζε ζε εζληθφ επέπεδν  

Σν ΣππνπνηεκΫλν Έληππν ηεο Πξνθάξπμεο χκβαζεο ζα θαηαρσξηζηεέ ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ 

Μεηξψν Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..). 

Ζ Απφθαζε ΓεκΪξρνπ (Ϊξζξν 58 παξ.1β ηνπ Ν.3852/2010) ζα αλαξηεζεέ ζην δηαδέθηπν, ζηνλ 

ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΗΑΤΓΔΗΑ), φπσο πξνβιΫπεηαη ζηελ πεξέπησζε 

16 ηεο παξαγξΪθνπ 4 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ Ν. 3861/2010. 

Σν πιάξεο θεέκελν ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο, ελνπνηεκΫλν κε ηε ζρεηηθά Απφθαζε ΓεκΪξρνπ, ζα 

θαηαρσξηζηεέ ζην Κεληξηθφ Ζιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Κ.Ζ.Μ.ΓΖ..), ζηε 

δηαδηθηπαθά πχιε ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ..:  http://www.promitheus.gov.gr, φπνπ ζα ιΪβεη πζηεκηθφ Αξηζκφ  

θαη ζηελ ηζηνζειέδα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο ζηε δηεχζπλζε (URL): http://www.cityofathens.gr/  ζηελ 

δηαδξνκά: ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ ► ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ► ΠΡΟΚΖΡΤΞΔΗ & ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΗ ► 

ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ  

1.7 ΑξρΫο εθαξκνδφκελεο ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δεζκεχνληαη φηη: 

α) ηεξνχλ θαη ζα εμαθνινπζάζνπλ λα ηεξνχλ θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ,  ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ απνξξΫνπλ απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο πεξηβαιινληηθάο, θνηλσληθναζθαιηζηηθάο θαη 

εξγαηηθάο λνκνζεζέαο, πνπ Ϋρνπλ ζεζπηζηεέ κε ην δέθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθφ δέθαην, ζπιινγηθΫο 

ζπκβΪζεηο ά δηεζλεέο δηαηΪμεηο πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ, νη νπνέεο 

απαξηζκνχληαη ζην ΠαξΪξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016. Ζ ηάξεζε ησλ ελ ιφγσ 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051499
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000005792_N0000007698_S0000051499
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.cityofathens.gr/
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ππνρξεψζεσλ ειΫγρεηαη θαη βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιΫπνπλ ηελ εθηΫιεζε ησλ δεκνζέσλ 

ζπκβΪζεσλ θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΫο θαη ππεξεζέεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξέσλ ηεο επζχλεο 

θαη ηεο αξκνδηφηεηΪο ηνπο  

β) δελ ζα ελεξγάζνπλ αζΫκηηα, παξΪλνκα ά θαηαρξεζηηθΪ θαζ΄ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο 

αλΪζεζεο, αιιΪ θαη θαηΪ ην ζηΪδην εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, εθφζνλ επηιεγνχλ    

γ) ιακβΪλνπλ ηα θαηΪιιεια κΫηξα γηα λα δηαθπιΪμνπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

Ϋρνπλ ραξαθηεξηζζεέ σο ηΫηνηεο. 
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2. ΓΔΝΗΚΟΗ ΚΑΗ ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

2.1 ΓεληθΫο Πιεξνθνξέεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

Σα Ϋγγξαθα ηεο παξνχζαο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο εέλαη: 

           α) ε Απφθαζε ΓεκΪξρνπ - Πξνθάξπμε φπσο Ϋρεη δεκνζηεπηεέ ζηελ Δπέζεκε Δθεκεξέδα ηεο 

Δπξσπατθάο    Έλσζεο.  

      β)  Ζ παξνχζα Γηαθάξπμε κε ηα Παξαξηάκαηα πνπ απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο απηάο: 

 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ & ΣΔΥΝΗΚΔ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  ΗΗ ΤΓΓΡΑΦΖ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΗ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V ΤΠΟΓΔΗΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΟΛΧΝ  

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΔΝΗΑΗΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΤΜΒΑΖ 

(ΔΔΔ) 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VIΗ ΠΗΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΖ 

 

      γ) Οη ζπκπιεξσκαηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ηπρφλ παξΫρνληαη ζην πιαέζην ηεο δηαδηθαζέαο, ηδέσο    

ζρεηηθΪ κε ηηο πξνδηαγξαθΫο θαη ηα ζρεηηθΪ δηθαηνινγεηηθΪ. 

       

2.1.2 Δπηθνηλσλέα - Πξφζβαζε ζηα Ϋγγξαθα ηεο χκβαζεο 

Όιεο νη επηθνηλσλέεο ζε ζρΫζε κε ηα βαζηθΪ ζηνηρεέα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, θαζψο 

θαη φιεο νη αληαιιαγΫο πιεξνθνξηψλ, ηδέσο ε ειεθηξνληθά ππνβνιά, εθηεινχληαη κε ηε ρξάζε ηεο 

πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (ΔΖΓΖ), κΫζσ ηεο 

Γηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr  ηνπ σο Ϊλσ ζπζηάκαηνο. 

Ζ δηαδηθαζέα επηθνηλσλέαο, ελεκΫξσζεο θαη δηαθέλεζεο εγγξΪθσλ πξαγκαηνπνηεέηαη κΫζσ ηνπ 

πζηάκαηνο θαηΪ πεξέπησζε, κε: 

 Σελ απνζηνιά ά θνηλνπνέεζε ζρεηηθψλ ζηνηρεέσλ κε κελχκαηα δηα ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

«Δπηθνηλσλέα». 

 Σελ αλΪξηεζε ζρεηηθψλ ζηνηρεέσλ απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα αξρά ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν 

«πλεκκΫλσλ ΠξνθεξπγκΫλνπ Γηαγσληζκνχ» ηνπ εθΪζηνηε δηαγσληζκνχ. 

 Σελ ππνβνιά ζρεηηθψλ ζηνηρεέσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν 

«πλεκκΫλσλ Ζιεθηξνληθάο ΠξνζθνξΪο, ν νπνένο πεξηιακβΪλεη ηνπο (ππν)θαθΫινπο: 

 «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο – Σερληθά ΠξνζθνξΪ» 

 «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ» 

 «ΓηθαηνινγεηηθΪ Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ» 

ΓεληθΪ, ε ππνβνιά ησλ απνθΪζεσλ, πξαθηηθψλ, γλσκνδνηάζεσλ, νη θνηλνπνηάζεηο θαη νη πξνζθιάζεηο 

ησλ αλαζεηνπζψλ αξρψλ πξνο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο, θαζψο θαη θΪζε Ϊιιε επηθνηλσλέα κεηαμχ 

νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ θαη αλαζεηνπζψλ αξρψλ πξαγκαηνπνηνχληαη κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

«Δπηθνηλσλέα» ηνπ πζηάκαηνο. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Σα ζρεηηθΪ ζηνηρεέα απνζηνιάο, θνηλνπνέεζεο, ππνβνιάο ά αλΪξηεζεο πνπ απνηππψλνληαη ζηηο 

αληέζηνηρεο νζφλεο ηεο δηεπαθάο ηνπ ρξάζηε, θαη εηδηθφηεξα ν θαηαγεγξακκΫλνο ρξφλνο απηψλ, 

απνηεινχλ απφδεημε επηθνηλσλέαο θαη δηαθέλεζεο εγγξΪθσλ κΫζσ ηνπ πζηάκαηνο.  Οη ζρεηηθΫο 

πξνζεζκέεο αξρέδνπλ ηελ επνκΫλε ηεο εκΫξαο ηεο πξναλαθεξζεέζαο θαηΪ πεξέπησζε απνζηνιάο, 

θνηλνπνέεζεο ά ππνβνιάο θαη ιάγνπλ φηαλ πεξΪζεη νιφθιεξε ε ηειεπηαέα εκΫξα θαη, αλ εέλαη θαηΪ ην 

λφκν ενξηΪζηκε, φηαλ πεξΪζεη νιφθιεξε (δσδεθΪηε λπρηεξηλά ψξα ΔιιΪδαο) ε επνκΫλε εξγΪζηκε
1
. 

2.1.3 Παξνρά Γηεπθξηλέζεσλ 

Σα ζρεηηθΪ αηηάκαηα παξνράο δηεπθξηλέζεσλ ππνβΪιινληαη ειεθηξνληθΪ, ην αξγφηεξν δΫθα (10) 

εκΫξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη αληέζηνηρα ζην 

δηθηπαθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κΫζσ ηεο Γηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr, ηνπ 

Δ..Ζ.ΓΖ.. απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο ηεο ΑλαζΫηνπζαο ην αξγφηεξν Ϋμη (6) εκΫξεο πξηλ απφ ηελ 

πξνζεζκέα πνπ νξέδεηαη γηα ηελ παξαιαβά ησλ πξνζθνξψλ. 

Αηηάκαηα παξνράο ζπκπιεξσκαηηθψλ πιεξνθνξηψλ – δηεπθξηλέζεσλ ππνβΪιινληαη απφ 

εγγεγξακκΫλνπο ζην ζχζηεκα νηθνλνκηθνχο θνξεέο, δειαδά απφ εθεέλνπο πνπ δηαζΫηνπλ ζρεηηθΪ 

δηαπηζηεπηάξηα πνπ ηνπο Ϋρνπλ ρνξεγεζεέ (φλνκα ρξάζηε θαη θσδηθφ πξφζβαζεο) θαη απαξαέηεηα ην 

ειεθηξνληθφ αξρεέν κε ην θεέκελν ησλ εξσηεκΪησλ εέλαη ειεθηξνληθΪ ππνγεγξακκΫλν.  

Αηηάκαηα παξνράο δηεπθξηλέζεσλ πνπ ππνβΪιινληαη εέηε κε Ϊιιν ηξφπν εέηε ην ειεθηξνληθφ αξρεέν 

πνπ ηα ζπλνδεχεη δελ εέλαη ειεθηξνληθΪ ππνγεγξακκΫλν, δελ εμεηΪδνληαη.  

Οη παξερφκελεο απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηεπθξηλέζεηο δέλνληαη κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

«Δπηθνηλσλέα» ηνπ πζηάκαηνο ά θαη ηεο αλΪξηεζεο απηψλ ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν «πλεκκΫλα 

ΠξνθεξπγκΫλνπ Γηαγσληζκνχ», Καηεγνξέα «Πξνο Πξνκεζεπηά, Γηαθάξπμε θαη Γεκνζέεπζε ζην 

Portal». 

Οη πιεξνθνξέεο - δηεπθξηλέζεηο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο παξΫρνληαη κφλν εγγξΪθσο. Οπδεέο 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο δχλαηαη λα επηθαιεζζεέ πξνθνξηθΫο απαληάζεηο νξγΪλσλ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο. 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο, θαηφπηλ εηζάγεζεο ηεο αξκφδηαο 

Γ/λζεο Πξνκεζεηψλ & Απνζεθψλ, κπνξεέ λα παξαηεέλεη ηελ πξνζεζκέα παξαιαβάο ησλ πξνζθνξψλ, 

νχησο ψζηε φινη νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνέ θνξεέο λα κπνξνχλ λα ιΪβνπλ γλψζε φισλ ησλ 

αλαγθαέσλ πιεξνθνξηψλ γηα ηελ θαηΪξηηζε ησλ πξνζθνξψλ ζηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) φηαλ, γηα νπνηνλδάπνηε ιφγν, πξφζζεηεο πιεξνθνξέεο, αλ θαη δεηάζεθαλ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα 

Ϋγθαηξα, δελ Ϋρνπλ παξαζρεζεέ ην αξγφηεξν Ϋμη (6) εκΫξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκέα πνπ νξέδεηαη γηα 

ηελ παξαιαβά ησλ πξνζθνξψλ,  

β) φηαλ ηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πθέζηαληαη ζεκαληηθΫο αιιαγΫο, 

Ζ δηΪξθεηα ηεο παξΪηαζεο ζα εέλαη αλΪινγε κε ηε ζπνπδαηφηεηα ησλ πιεξνθνξηψλ ά ησλ αιιαγψλ, 

θαηφπηλ απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο κεηΪ απφ ζρεηηθά εηζάγεζε ηεο Τπεξεζέαο. 

Όηαλ νη πξφζζεηεο πιεξνθνξέεο δελ Ϋρνπλ δεηεζεέ Ϋγθαηξα ά δελ Ϋρνπλ ζεκαζέα γηα ηελ πξνεηνηκαζέα 

θαηΪιιεισλ πξνζθνξψλ, δελ απαηηεέηαη παξΪηαζε ησλ πξνζεζκηψλ. 

Δπέζεο, ζε πεξέπησζε ηερληθάο αδπλακέαο ιεηηνπξγέαο ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ. θαηΪ ηελ θαηαιεθηηθά 

εκεξνκελέα ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ, ε νπνέα νθεέιεηαη ζε γεγνλφηα αλσηΫξαο βέαο, θαη εθφζνλ ε 

αδπλακέα απηά πηζηνπνηεέηαη απφ ηε Γ/λζε ΑλΪπηπμεο & Τπνζηάξημεο ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. ηεο Γ.Γ. 

                                                           
1 Πξβι. Τ.Α. 56902/2017 παξ. 2 Ϊξζξνπ 8 ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ παξ. 4 Ϊξζξν 24 ΚΔΦΑΛΑΗΟ Σ΄ Ν. 3979/2011 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Δκπνξένπ & Πξνζηαζέαο ηνπ Καηαλαισηά, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά, κε αηηηνινγεκΫλε απφθαζά ηεο, 

ιακβΪλεη φια ηα απαηηνχκελα κΫηξα γηα ηελ ηάξεζε ηνπ ειΪρηζηνπ δηαζηάκαηνο γηα ηελ ππνβνιά ησλ 

πξνζθνξψλ, θπξέσο ε κεηΪζεζε ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ θαη ε ζρεηηθά 

δεκνζέεπζά ηεο, ιακβαλνκΫλεο ππφςε ην ρξνληθφ δηΪζηεκα θαηΪ ην νπνέν πθέζηαηαη ε ηερληθά 

δπζιεηηνπξγέα ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. 

 

2.1.4 Γιψζζα 

Σα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο Ϋρνπλ ζπληαρζεέ ζηελ ειιεληθά γιψζζα. ε πεξέπησζε αζπκθσλέαο κεηαμχ 

ησλ ηκεκΪησλ ησλ εγγξΪθσλ ηεο ζχκβαζεο πνπ Ϋρνπλ ζπληαρζεέ ζε πεξηζζφηεξεο γιψζζεο, επηθξαηεέ 

ε ειιεληθά Ϋθδνζε.   

Σπρφλ πξνδηθαζηηθΫο πξνζθπγΫο ππνβΪιινληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα. 

Α) Οη πξνζθνξΫο θαη ηα πεξηιακβαλφκελα ζε απηΫο ζηνηρεέα ζπληΪζζνληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα ά 

ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ ειιεληθά γιψζζα. ηα αιινδαπΪ δεκφζηα Ϋγγξαθα 

θαη δηθαηνινγεηηθΪ εθαξκφδεηαη ε πλζάθε ηεο ΥΪγεο ηεο 5εο.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 

1497/1984 (Α΄188). ΔηδηθΪ, ηα αιινδαπΪ ηδησηηθΪ Ϋγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηΪθξαζά 

ηνπο ζηελ ειιεληθά γιψζζα επηθπξσκΫλε εέηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηΪ ηηο δηαηΪμεηο ηεο εζληθάο 

λνκνζεζέαο εέηε απφ πξφζσπν θαηΪ λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνέα Ϋρεη ζπληαρζεέ ην Ϋγγξαθν 

(Άξζξν 92, παξ.4 ηνπ λ. 4412/2016,φπσο ηξνπνπνηάζεθε απφ ηελ παξ. 8 πεξ. α΄ ηνπ Ϊξζξνπ 43 ηνπ λ. 

4605/2019). 

Β) Σα απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα ζπληΪζζνληαη ζηελ ειιεληθά γιψζζα ά ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε 

κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ ειιεληθά γιψζζα. ηα αιινδαπΪ δεκφζηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ 

εθαξκφδεηαη ε πλζάθε ηεο ΥΪγεο ηεο 5.10.1961, πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984 (Α΄188).  ΔηδηθΪ, 

ηα αιινδαπΪ ηδησηηθΪ Ϋγγξαθα κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ ειιεληθά γιψζζα 

επηθπξσκΫλε εέηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηΪ ηηο δηαηΪμεηο ηεο εζληθάο λνκνζεζέαο εέηε απφ πξφζσπν 

θαηΪ λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνέα Ϋρεη ζπληαρζεέ ην Ϋγγξαθν (Άξζξν 80 παξ. 10 λ. 4412/2016, 

φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ϊξζξν 107 πεξ. 14 ηνπ λ. 4497/2017 (Α΄171).  

ΔλεκεξσηηθΪ θαη ηερληθΪ θπιιΪδηα θαη Ϊιια Ϋληππα -εηαηξηθΪ ά κε- κε εηδηθφ ηερληθφ πεξηερφκελν 

κπνξνχλ λα ππνβΪιινληαη ζε Ϊιιε γιψζζα (π.ρ. αγγιηθά), ρσξέο λα ζπλνδεχνληαη απφ κεηΪθξαζε 

ζηελ ειιεληθά. 

Γ) Σα Ϋγγξαθα ηνπ Ϊξζξνπ 80 ηνπ λ. 4412/2016, άηνη ηα απνδεηθηηθΪ κΫζα ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.9.2. 

Β΄ ηεο παξνχζεο ππνβΪιινληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ λ. 4250/2014. ΔηδηθΪ, ηα απνδεηθηηθΪ ηα 

νπνέα απνηεινχλ ηδησηηθΪ Ϋγγξαθα, κπνξεέ λα γέλνληαη απνδεθηΪ θαη ζε απιά θσηνηππέα, εθφζνλ 

ζπλππνβΪιιεηαη ππεχζπλε δάισζε ζηελ νπνέα βεβαηψλεηαη ε αθξέβεηΪ ηνπο. 

ΚΪζε κνξθάο επηθνηλσλέα κε ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, θαζψο θαη κεηαμχ απηάο θαη ηνπ Αλαδφρνπ, ζα 

γέλνληαη ππνρξεσηηθΪ ζηελ ειιεληθά γιψζζα. 

2.1.5 Δγγπάζεηο 

Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.2. (εγγχεζε ζπκκεηνράο) θαη 4.1. (εγγχεζε θαιάο 

εθηΫιεζεο – εγγχεζε θαιάο ιεηηνπξγέαο) εθδέδνληαη απφ πηζησηηθΪ ά ρξεκαηνδνηηθΪ ηδξχκαηα ά 

αζθαιηζηηθΫο επηρεηξάζεηο πνπ ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξΪηε - κΫιε ηεο Έλσζεο ά ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ ά ζηα θξΪηε-κΫξε ηεο Γ θαη Ϋρνπλ, ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο, ην 

δηθαέσκα απηφ. Μπνξνχλ, επέζεο, λα εθδέδνληαη απφ ην Δ.Σ.Α.Α. - Σ.Μ.Δ.Γ.Δ. ά λα παξΫρνληαη κε 
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γξακκΪηην ηνπ Σακεένπ Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλεέσλ κε παξαθαηΪζεζε ζε απηφ ηνπ αληέζηνηρνπ 

ρξεκαηηθνχ πνζνχ. Αλ ζπζηαζεέ παξαθαηαζάθε κε γξακκΪηην παξαθαηΪζεζεο ρξενγξΪθσλ ζην 

Σακεέν Παξαθαηαζεθψλ θαη Γαλεέσλ, ηα ηνθνκεξέδηα ά κεξέζκαηα πνπ ιάγνπλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο 

εγγχεζεο επηζηξΫθνληαη κεηΪ ηε ιάμε ηνπο ζηνλ ππΫξ νπ ε εγγχεζε νηθνλνκηθφ θνξΫα.  

Οη εγγπεηηθΫο επηζηνιΫο εθδέδνληαη θαη‟ επηινγά ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ απφ Ϋλαλ ά πεξηζζφηεξνπο 

εθδφηεο ηεο παξαπΪλσ παξαγξΪθνπ. 

Οη εγγπάζεηο απηΫο πεξηιακβΪλνπλ θαη‟ ειΪρηζηνλ ηα αθφινπζα ζηνηρεέα:  

α) ηελ εκεξνκελέα Ϋθδνζεο,  

β) ηνλ εθδφηε,  

γ) ηελ αλαζΫηνπζα αξρά πξνο ηελ νπνέα απεπζχλνληαη, 

 δ) ηνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο,  

ε) ην πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε, 

 ζη) ηελ πιάξε επσλπκέα, ηνλ Α.Φ.Μ. θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ππΫξ ηνπ νπνένπ 

εθδέδεηαη ε εγγχεζε (ζηελ πεξέπησζε Ϋλσζεο αλαγξΪθνληαη φια ηα παξαπΪλσ γηα θΪζε κΫινο ηεο 

Ϋλσζεο),  

δ) ηνπο φξνπο φηη:  

αα) ε εγγχεζε παξΫρεηαη αλΫθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηεέηαη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο 

δηαηξΫζεσο θαη ηεο δηδάζεσο, θαη  

ββ) φηη ζε πεξέπησζε θαηΪπησζεο απηάο, ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ 

ηΫινο ραξηνζάκνπ, 

 ε) ηα ζηνηρεέα ηεο ζρεηηθάο δηαθάξπμεο θαη ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο πξνζθνξψλ,  

ζ) ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ά ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο εγγχεζεο,  

η) ηελ αλΪιεςε ππνρξΫσζεο απφ ηνλ εθδφηε ηεο εγγχεζεο λα θαηαβΪιεη ην πνζφ ηεο εγγχεζεο νιηθΪ ά 

κεξηθΪ εληφο πΫληε (5) εκεξψλ κεηΪ απφ απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε εθεέλνπ πξνο ηνλ νπνέν 

απεπζχλεηαη θαη  

ηα) ζηελ πεξέπησζε ησλ εγγπάζεσλ θαιάο εθηΫιεζεο θαη πξνθαηαβνιάο, ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηέηιν ηεο 

ζρεηηθάο ζχκβαζεο.  

Σα ππνδεέγκαηα ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ απνηεινχλ αληέζηνηρα ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V΄.  

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά επηθνηλσλεέ κε ηνπο εθδφηεο ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ πξνθεηκΫλνπ λα 

δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηΪ ηνπο. 

2.2 Γηθαέσκα πκκεηνράο – Κξηηάξηα Πνηνηηθάο Δπηινγάο – Οςηγελεέο ΜεηαβνιΫο 

2.2.1.α. Γηθαέσκα θαη πξνυπνζΫζεηο ζπκκεηνράο  

1. Γηθαέσκα ζπκκεηνράο ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο Ϋρνπλ θπζηθΪ ά λνκηθΪ 

πξφζσπα θαη, ζε πεξέπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ηα κΫιε απηψλ, πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλα 

ζε: 

α) θξΪηνο-κΫινο ηεο Έλσζεο, 

β) θξΪηνο-κΫινο ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ.), 

γ) ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ ππνγξΪςεη θαη θπξψζεη ηε Γ, ζην βαζκφ πνπ ε ππφ αλΪζεζε δεκφζηα 

ζχκβαζε θαιχπηεηαη απφ ηα Παξαξηάκαηα 1, 2, 4 θαη 5 θαη ηηο γεληθΫο ζεκεηψζεηο ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ 

Έλσζε Πξνζαξηάκαηνο I ηεο σο Ϊλσ πκθσλέαο, θαζψο θαη  

δ) ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ δελ εκπέπηνπλ ζηελ πεξέπησζε γ΄ ηεο παξνχζαο παξαγξΪθνπ θαη Ϋρνπλ ζπλΪςεη 

δηκεξεέο ά πνιπκεξεέο ζπκθσλέεο κε ηελ Έλσζε ζε ζΫκαηα δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο δεκνζέσλ 

ζπκβΪζεσλ. 





ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ & ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΦΧΣΗΣΗΚΧΝ ΚΟΡΤΦΖ, ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ LED 

 ειέδα 19 

 

 

2. Γηα ηε ζπκκεηνρά ζηελ παξνχζα δηαδηθαζέα, νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνέ θνξεέο απαηηεέηαη: 

i) λα κε βξέζθνληαη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 ηεο δηαθάξπμεο γηα ηηο νπνέεο 

απνθιεένληαη ά κπνξνχλ λα απνθιεηζζνχλ, 

ii) λα πιεξνχλ ηα θξηηάξηα επηινγάο ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.4 θαη 2.2.8 ηεο δηαθάξπμεο. 

iii) λα δηαζΫηνπλ εγθεθξηκΫλε πξνεγκΫλε ειεθηξνληθά ππνγξαθά ά πξνεγκΫλε ειεθηξνληθά ππνγξαθά 

πνπ ππνζηεξέδεηαη απφ εγθεθξηκΫλν πηζηνπνηεηηθφ ην νπνέν ρνξεγάζεθε απφ Ϋλαλ εγθεθξηκΫλν πΪξνρν 

ππεξεζηψλ πηζηνπνέεζεο, ν νπνένο πεξηιακβΪλεηαη ζηνλ θαηΪινγν εκπέζηεπζεο πνπ πξνβιΫπεηαη ζηελ 

απφθαζε 2009/767/ΔΚ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο δηαηΪμεηο 

ηεο Τ.Α. 56902/215 “ΣερληθΫο ιεπηνκΫξεηεο θαη δηαδηθαζέεο ιεηηνπξγέαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)» (ΦΔΚ Β 1924/02.06.2017) θαη λα εγγξαθνχλ ζην 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΖΓΖ- Γηαδηθηπαθά πχιε www.promitheus.gov.gr ) αθνινπζψληαο ηελ 

δηαδηθαζέα εγγξαθάο ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηεο έδηαο Τ.Α.. 

Όζνη ππνςάθηνη νηθνλνκηθνέ θνξεέο επηζπκνχλ λα εθπαηδεπηνχλ ζηνλ ηξφπν ππνβνιάο πξνζθνξΪο ηνπο 

ζηελ ειεθηξνληθά πιαηθφξκα ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ., θαινχληαη λα ππνβΪιινπλ ηα αηηάκαηΪ ηνπο γηα 

εθπαέδεπζε ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλέα» ηνπ ζπζηάκαηνο, 

ζπκπιεξψλνληαο ην ΔΝΣΤΠΟ ΤΛΛΟΓΖ ΣΟΗΥΔΗΧΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΟΜΔΝΧΝ, ην νπνέν βξέζθεηαη 

αλαξηεκΫλν ζην παξΪζπξν «πλεκκΫλα αξρεέα» ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ, ζε 

επεμεξγΪζηκε κνξθά. Δλ ζπλερεέα, ε AλαζΫηνπζα Αξρά απνζηΫιιεη Ϋγθαηξα ηα αηηάκαηα ζηε 

δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ vendor.training@eprocurement.gov.gr,  ψζηε λα θαζνξηζηεέ ν 

ρξφλνο θαη ν ηφπνο εθπαέδεπζεο θαη λα ελεκεξσζνχλ ζρεηηθΪ ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά θαη νη νηθνλνκηθνέ 

θνξεέο. Ζ εθπαέδεπζε παξΫρεηαη εέηε ζηηο εγθαηαζηΪζεηο ηεο ΓΓΔΠΚ, εέηε απνκαθξπζκΫλα κΫζσ 

studio ηειεδηΪζθεςεο, εέηε κΫζσ Ϊιινπ ειεθηξνληθνχ κΫζνπ. 

3. Δηδηθφηεξα γηα ηηο Δλψζεηο πξνζψπσλ θαη ηηο Κνηλνπξαμέεο πνπ ππνβΪινπλ θνηλά πξνζθνξΪ:  

3.1 Ζ Έλσζε ά ε Κνηλνπξαμέα νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ ππνβΪιιεη θνηλά πξνζθνξΪ, ε νπνέα ππνγξΪθεηαη 

ππνρξεσηηθΪ ειεθηξνληθΪ εέηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ απνηεινχλ ηελ Ϋλσζε, εέηε 

απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκέκσο εμνπζηνδνηεκΫλν. ηελ πξνζθνξΪ απαξαηηάησο πξΫπεη λα 

πξνζδηνξέδεηαη ε Ϋθηαζε θαη ην εέδνο ηεο ζπκκεηνράο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο θαηαλνκάο 

ακνηβάο κεηαμχ ηνπο) θΪζε κΫινπο ηεο Ϋλσζεο, θαζψο θαη ν εθπξφζσπνο/ζπληνληζηάο απηάο. (Άξζξν 

96, παξ. 7 ηνπ λ. 4412/2016).  

Σα σο Ϊλσ δεηνχκελα ζηνηρεέα (Ϋθηαζε, εέδνο ζπκκεηνράο, ακνηβά, εθπξφζσπνο) δειψλνληαη 

θαηαξρΪο ζηα Δ.Δ.Δ.. ησλ κειψλ ηεο Έλσζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ηνπ Ϊξζξνπ 2.2.9.1 ηεο 

παξνχζαο θαη απνδεηθλχνληαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πξνηειεπηαέα παξΪγξαθν ηνπ 

Ϊξζξνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο.  

3.2 Ζ Έλσζε ά ε Κνηλνπξαμέα νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ 

ζπκπξΪμεσλ, δελ ππνρξενχηαη λα ιΪβεη νξηζκΫλε λνκηθά κνξθά πξνθεηκΫλνπ λα ππνβΪιιεη πξνζθνξΪ. 

Τπνρξενχηαη φκσο, λα ιΪβεη ζπγθεθξηκΫλε λνκηθά κνξθά εθφζνλ ηεο αλαηεζεέ ε ζχκβαζε, γηα ηελ 

ηθαλνπνηεηηθά εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο. (παξ. 2 θαη 3 Ϊξζξνπ 19 Ν.4412/16)  

3.3 ηηο πεξηπηψζεηο ππνβνιάο πξνζθνξΪο απφ Έλσζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, φια ηα κΫιε ηεο 

επζχλνληαη Ϋλαληη ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο αιιειΫγγπα θαη εηο νιφθιεξνλ. ε πεξέπησζε αλΪζεζεο ηεο 

http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:vendor.training@eprocurement.gov.gr
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ζχκβαζεο ζηελ Ϋλσζε, ε επζχλε απηά εμαθνινπζεέ κΫρξη πιάξνπο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο. (παξ. 4 

Ϊξζξνπ 19 Ν.4412/16). 

2.2.1.β. Οςηγελεέο ΜεηαβνιΫο 

Αλ επΫιζνπλ κεηαβνιΫο ζηηο πξνυπνζΫζεηο ηηο νπνέεο νη πξνζθΫξνληεο εέραλ δειψζεη φηη πιεξνχλ, 

ζχκθσλα κε ην Δ.Δ.Δ..,  νη νπνέεο επάιζαλ ά γηα ηηο νπνέεο Ϋιαβε γλψζε ν πξνζθΫξσλ κεηΪ ηελ 

δάισζε θαη κΫρξη ηελ εκΫξα ηεο Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο, νη πξνζθΫξνληεο νθεέινπλ λα ελεκεξψζνπλ ακειιεηέ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά ζρεηηθΪ θαη 

ην αξγφηεξν κΫρξη ηελ εκΫξα ηεο Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ 

Ϊξζξνπ 80 (Ϊξζξν 104 παξ.2 Ν.4412/2016). 

 ε πεξέπησζε Ϋγθαηξεο θαη πξνζάθνπζαο ελεκΫξσζεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο γηα νςηγελεέο 

κεηαβνιΫο θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξΪθνπ πνπ επάιζαλ ζην πξφζσπν ηνπ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ, δελ θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο ε εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπ. ε αληέζεηε 

πεξέπησζε, θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο ε εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπ πξνζσξηλνχ 

αλαδφρνπ. 

2.2.2 Δγγχεζε ζπκκεηνράο  

2.2.2.1 Γηα ηελ Ϋγθπξε ζπκκεηνρά ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, θαηαηέζεηαη απφ 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο (πξνζθΫξνληεο), εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο, 

ζχκθσλα κε ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηάκαηνο V, ε νπνέα ζα θαιχπηεη ην 2% (δχν) ηνηο εθαηφ (%) ηνπ 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ρσξέο ηνλ Φ.Π.Α., άηνη πνζνχ ελλΫα ρηιηΪδσλ, ελληαθνζέσλ επξψ 

(9.900,00€). 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο πξΫπεη λα ηζρχεη ηνπιΪρηζηνλ γηα ηξηΪληα (30) εκΫξεο κεηΪ ηε ιάμε ηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο ηνπ Ϊξζξνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, Ϊιισο ε πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη.  

ΔΪλ ε Δγγχεζε πκκεηνράο ππνιεέπεηαη Ϋζησ θαη ειΪρηζηα ηνπ απαηηνχκελνπ πνζνχ, ε πξνζθνξΪ δε 

γέλεηαη δεθηά. 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά κπνξεέ, πξηλ ηε ιάμε ηεο πξνζθνξΪο, λα δεηΪ απφ ηνλ πξνζθΫξνληα λα 

παξαηεέλεη, πξηλ ηε ιάμε ηνπο, ηε δηΪξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο θαη ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο. 

ηελ πεξέπησζε Ϋλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνράο πεξηιακβΪλεη θαη ηνλ φξν φηη ε 

εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηελ Ϋλσζε. 

Οη ΔγγπεηηθΫο ΔπηζηνιΫο θαηαπέπηνπλ ππΫξ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο εθφζνλ, ζπληξΫρεη λφκηκε 

πεξέπησζε άηνη, αλ ν πξνζθΫξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξΪ ηνπ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηζρχνο απηάο, ά 

παξΫρεη ςεπδά ζηνηρεέα ά πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηα δεηνχκελα θαηΪ πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθΪ φπσο 

απηΪ αλαθΫξνληαη ζηνπο αληέζηνηρνπο φξνπο ηεο παξνχζεο ά δελ πξνζθνκέζεη εγθαέξσο ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθΪ γηα ηελ ππνγξαθά ηεο χκβαζεο ά δελ πξνζΫιζεη 

εγθαέξσο γηα ηελ ππνγξαθά ηεο χκβαζεο. 

ηελ πεξέπησζε Έλσζεο ά Κνηλνπξαμέαο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνράο πεξηιακβΪλεη 

θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ (κειψλ) πνπ 

ζπκκεηΫρνπλ ζηελ Ϋλσζε ά θνηλνπξαμέα. 

2.2.2.2 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο επηζηξΫθεηαη ζηνλ αλΪδνρν κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο εγγχεζεο θαιάο 

εθηΫιεζεο.  

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο επηζηξΫθεηαη ζηνπο ινηπνχο πξνζθΫξνληεο κεηΪ:  

α) ηελ Ϊπξαθηε πΪξνδν ηεο πξνζεζκέαο Ϊζθεζεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγάο ά ηελ Ϋθδνζε απφθαζεο επέ 

αζθεζεέζαο πξνζθπγάο θαηΪ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126562
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β) ηελ Ϊπξαθηε πΪξνδν ηεο πξνζεζκέαο Ϊζθεζεο ελδέθσλ βνεζεκΪησλ πξνζσξηλάο δηθαζηηθάο 

Πξνζηαζέαο ά ηελ Ϋθδνζε απφθαζεο επ‟ απηψλ. 

 

Γηα ηα πξνεγνχκελα ζηΪδηα ηεο θαηαθχξσζεο, ε εγγχεζε ζπκκεηνράο επηζηξΫθεηαη ζηνπο 

ζπκκεηΫρνληεο ζηηο θΪησζη πεξηπηψζεηο:  

α) ιάμεο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο θαη κε αλαλΫσζεο απηάο θαη  

β)  απφξξηςεο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο θαη εθφζνλ δελ Ϋρεη αζθεζεέ ελδηθνθαλάο πξνζθπγά ά Ϋλδηθν 

βνάζεκα ά Ϋρεη εθπλεχζεη Ϊπξαθηε ε πξνζεζκέα Ϊζθεζεο ελδηθνθαλνχο πξνζθπγάο ά Ϋλδηθσλ 

βνεζεκΪησλ ά Ϋρεη ιΪβεη ρψξα παξαέηεζεο απφ ην δηθαέσκα Ϊζθεζεο απηψλ ά απηΪ Ϋρνπλ απνξξηθζεέ 

ακεηαθιάησο. 

2.2.2.3 Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο θαηαπέπηεη, αλ ν πξνζθΫξσλ απνζχξεη ηελ πξνζθνξΪ ηνπ θαηΪ ηε 

δηΪξθεηα ηζρχνο απηάο, παξΫρεη ςεπδά ζηνηρεέα ά πιεξνθνξέεο πνπ αλαθΫξνληαη ζηα Ϊξζξα 2.2.3 Ϋσο 

2.2.8, δελ πξνζθνκέζεη εγθαέξσο ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηθαηνινγεηηθΪ ά δελ πξνζΫιζεη 

εγθαέξσο γηα ππνγξαθά ηνπ ζπκθσλεηηθνχ. 

2.2.3. Λφγνη απνθιεηζκνχ  

Απνθιεέεηαη απφ ηε ζπκκεηνρά ζηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο πξνζθΫξσλ νηθνλνκηθφο 

θνξΫαο, εθφζνλ ζπληξΫρεη ζην πξφζσπφ ηνπ (εΪλ πξφθεηηαη γηα κεκνλσκΫλν θπζηθφ ά λνκηθφ 

πξφζσπν) ά ζε Ϋλα απφ ηα κΫιε ηνπ (εΪλ πξφθεηηαη γηα Ϋλσζε ά θνηλνπξαμέα νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ) 

Ϋλαο ά πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: 

2.2.3.1  Όηαλ ππΪξρεη ζε βΪξνο ηνπ ακεηΪθιεηε θαηαδηθαζηηθά απφθαζε γηα Ϋλαλ απφ ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο, πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 73 ηνπ λ. 4412/2016:
 

α) ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε, φπσο απηά νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 

2008/841/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 24εο Οθησβξένπ 2008, γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηνπ νξγαλσκΫλνπ 

εγθιάκαηνο (ΔΔ L 300 ηεο 11.11.2008 ζ.42),  

β) δσξνδνθέα, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 3 ηεο ζχκβαζεο πεξέ ηεο θαηαπνιΫκεζεο ηεο δηαθζνξΪο ζηελ 

νπνέα ελΫρνληαη ππΪιιεινη ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ ά ησλ θξαηψλ-κειψλ ηεο Έλσζεο (ΔΔ C 195 

ηεο 25.6.1997, ζ. 1) θαη ζηελ παξΪγξαθν 1 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2003/568/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιένπ ηεο 22αο Ηνπιένπ 2003, γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο δσξνδνθέαο ζηνλ ηδησηηθφ ηνκΫα (ΔΔ L 

192 ηεο 31.7.2003, ζ. 54), θαζψο θαη φπσο νξέδεηαη ζηελ θεέκελε λνκνζεζέα ά ζην εζληθφ δέθαην ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξΫα,  

γ) απΪηε, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθΪ κε ηελ πξνζηαζέα ησλ νηθνλνκηθψλ 

ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (ΔΔ C 316 ηεο 27.11.1995, ζ. 48), ε νπνέα θπξψζεθε κε 

ην λ. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) ηξνκνθξαηηθΪ εγθιάκαηα ά εγθιάκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθΫο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

νξέδνληαη, αληηζηνέρσο, ζηα Ϊξζξα 1 θαη 3 ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2002/475/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 

13εο Ηνπλένπ 2002, γηα ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο (ΔΔ L 164 ηεο 22.6.2002, ζ. 3) ά εζηθά 

απηνπξγέα ά ζπλΫξγεηα ά απφπεηξα δηΪπξαμεο εγθιάκαηνο, φπσο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 4 απηάο,  

ε) λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ά ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο, 

φπσο απηΫο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο Οδεγέαο 2005/60/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ 

πκβνπιένπ ηεο 26εο Οθησβξένπ 2005, ζρεηηθΪ κε ηελ πξφιεςε ηεο ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ 

ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηε λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηέαο (ΔΔ L 309 ηεο 25.11.2005, ζ. 15), ε νπνέα ελζσκαηψζεθε ζηελ 

εζληθά λνκνζεζέα κε ην λ. 3691/2008 (Α΄ 166), 
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ζη) παηδηθά εξγαζέα θαη Ϊιιεο κνξθΫο εκπνξέαο αλζξψπσλ, φπσο νξέδνληαη ζην Ϊξζξν 2 ηεο 

Οδεγέαο 2011/36/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 5εο Απξηιένπ 2011, γηα 

ηελ πξφιεςε θαη ηελ θαηαπνιΫκεζε ηεο εκπνξέαο αλζξψπσλ θαη γηα ηελ πξνζηαζέα ησλ ζπκΪησλ ηεο, 

θαζψο θαη γηα ηελ αληηθαηΪζηαζε ηεο απφθαζεο-πιαέζην 2002/629/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ (ΔΔ L 101 

ηεο 15.4.2011, ζ. 1), ε νπνέα ελζσκαηψζεθε ζηελ εζληθά λνκνζεζέα κε ην λ. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ζ ππνρξΫσζε απνθιεηζκνχ νηθνλνκηθνχ θνξΫα εθαξκφδεηαη, επέζεο, φηαλ ην πξφζσπν εηο βΪξνο ηνπ 

νπνένπ εθδφζεθε ακεηΪθιεηε θαηαδηθαζηηθά απφθαζε εέλαη κΫινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά 

επνπηηθνχ νξγΪλνπ ηνπ ά Ϋρεη εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφ. 

Ζ ππνρξΫσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ αθνξΪ: 

 ηηο πεξηπηψζεηο αηνκηθψλ επηρεηξάζεσλ, ζην θπζηθφ πξφζσπν. 

 ηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκΫλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη 

Δ.Δ.) θαη IKE ηδησηηθψλ θεθαιαηνπρηθψλ εηαηξεηψλ, ζηνπο δηαρεηξηζηΫο. 

 ηηο πεξηπηψζεηο αλσλχκσλ εηαηξεηψλ (Α.Δ.), ε ππνρξΫσζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ ζηνλ 

Γηεπζχλνληα χκβνπιν, θαζψο θαη φια ηα κΫιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ. 

 ηηο πεξηπηψζεηο ησλ ζπλεηαηξηζκψλ, ζηα κΫιε ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιένπ 

 ε φιεο ηηο ππφινηπεο πεξηπηψζεηο λνκηθψλ πξνζψπσλ, ζηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπο. 

 

ΔΪλ ε πεξένδνο απνθιεηζκνχ δελ Ϋρεη θαζνξηζηεέ κε ακεηΪθιεηε απφθαζε, νξέδεηαη φηη ζηηο αλσηΫξσ 

πεξηπηψζεηο, (α) Ϋσο θαη (ζη), ε πεξένδνο απηά αλΫξρεηαη ζε πΫληε (5) Ϋηε απφ ηελ εκεξνκελέα ηεο 

θαηαδέθεο κε ακεηΪθιεηε απφθαζε (Ϊξζξν 73 παξ. 7 λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ϊξζξν 

107 πεξ. 9 ηνπ λ. 4497/2017).  

 

2.2.3.2 ηηο αθφινπζεο πεξηπηψζεηο: 

α) Όηαλ ν πξνζθΫξσλ Ϋρεη αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά θφξσλ ά 

εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαη απηφ Ϋρεη δηαπηζησζεέ απφ δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά απφθαζε κε 

ηειεζέδηθε θαη δεζκεπηηθά ηζρχ, ζχκθσλα κε δηαηΪμεηο ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ά ηελ 

εζληθά λνκνζεζέα  

ά/θαη  

β) φηαλ ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά κπνξεέ λα απνδεέμεη κε ηα θαηΪιιεια κΫζα φηη ν πξνζθΫξσλ Ϋρεη 

αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξΪ ηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο. 

Αλ ν πξνζθΫξσλ νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη Έιιελαο πνιέηεο ά Ϋρεη ηελ εγθαηΪζηαζά ηνπ ζηελ ΔιιΪδα, 

νη ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο θαιχπηνπλ ηφζν ηελ θχξηα φζν 

θαη ηελ επηθνπξηθά αζθΪιηζε. 

Γελ απνθιεέεηαη ν πξνζθΫξσλ νηθνλνκηθφο θνξΫαο, φηαλ Ϋρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ εέηε 

θαηαβΪιινληαο ηνπο θφξνπο ά ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο πνπ νθεέιεη, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ, θαηΪ πεξέπησζε, ησλ δεδνπιεπκΫλσλ ηφθσλ ά ησλ πξνζηέκσλ εέηε ππαγφκελνο 

ζε δεζκεπηηθφ δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιά ηνπο.  

ά/θαη 

γ) Όηαλ Ϋρνπλ επηβιεζεέ ζε βΪξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, κΫζα ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα δχν (2) εηψλ 

πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο πξνζθνξΪο:  

αα) ηξεηο (3) πξΪμεηο επηβνιάο πξνζηέκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθΪ φξγαλα ηνπ ψκαηνο 

Δπηζεψξεζεο Δξγαζέαο γηα παξαβΪζεηο ηεο εξγαηηθάο λνκνζεζέαο πνπ ραξαθηεξέδνληαη, ζχκθσλα κε 
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ηελ ππνπξγηθά απφθαζε 2063/Γ1632/2011 (Β΄ 266), φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, σο «πςειάο» ά «πνιχ 

πςειάο» ζνβαξφηεηαο, νη νπνέεο πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθΪ απφ ηξεηο (3) δηελεξγεζΫληεο ειΫγρνπο, ά  

ββ) δχν (2) πξΪμεηο επηβνιάο πξνζηέκνπ απφ ηα αξκφδηα ειεγθηηθΪ φξγαλα ηνπ ψκαηνο Δπηζεψξεζεο 

Δξγαζέαο γηα παξαβΪζεηο ηεο εξγαηηθάο λνκνζεζέαο πνπ αθνξνχλ ζηελ αδάισηε εξγαζέα, νη νπνέεο 

πξνθχπηνπλ αζξνηζηηθΪ απφ δχν (2) δηελεξγεζΫληεο ειΫγρνπο.  

Οη ππφ αα΄ θαη ββ΄ θπξψζεηο πξΫπεη λα Ϋρνπλ απνθηάζεη ηειεζέδηθε θαη δεζκεπηηθά ηζρχ (Ϊξζξν 73 

παξ. 2πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016, φπσο πξνζηΫζεθε κε ην Ϊξζξν 39 ηνπ λ. 4488/2017). 

2.2.3.3. Καη' εμαέξεζε, επέζεο, ν πξνζθΫξσλ δελ απνθιεέεηαη, φηαλ ν απνθιεηζκφο, ζχκθσλα κε ηελ 

παξΪγξαθν 2.2.3.2 ηεο παξνχζεο, ζα άηαλ ζαθψο δπζαλΪινγνο, ηδέσο φηαλ κφλν κηθξΪ πνζΪ ησλ 

θφξσλ ά ησλ εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο δελ Ϋρνπλ θαηαβιεζεέ ά φηαλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο 

ελεκεξψζεθε ζρεηηθΪ κε ην αθξηβΫο πνζφ πνπ νθεέιεηαη ιφγσ αζΫηεζεο ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπ φζνλ 

αθνξΪ ζηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο ζε ρξφλν θαηΪ ηνλ νπνέν δελ εέρε ηε 

δπλαηφηεηα λα ιΪβεη κΫηξα, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαέν εδΪθην ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 73 λ. 4412/2016, 

πξηλ απφ ηελ εθπλνά ηεο πξνζεζκέαο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο πξνζθνξΪο.  

2.2.3.4. Απνθιεέεηαη απφ ηε ζπκκεηνρά ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, πξνζθΫξσλ 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζε νπνηαδάπνηε απφ ηηο αθφινπζεο θαηαζηΪζεηο:  

(α) εΪλ Ϋρεη αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016,  

(β) εΪλ ηειεέ ππφ πηψρεπζε ά Ϋρεη ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο ά εηδηθάο εθθαζΪξηζεο ά ηειεέ 

ππφ αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε απφ εθθαζαξηζηά ά απφ ην δηθαζηάξην ά Ϋρεη ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα 

πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ά Ϋρεη αλαζηεέιεη ηηο επηρεηξεκαηηθΫο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ά εΪλ βξέζθεηαη 

ζε νπνηαδάπνηε αλΪινγε θαηΪζηαζε πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζέα, πξνβιεπφκελε ζε 

εζληθΫο δηαηΪμεηο λφκνπ.  

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά κπνξεέ λα κελ απνθιεέεη Ϋλαλ νηθνλνκηθφ θνξΫα ν νπνένο βξέζθεηαη ζε κέα εθ 

ησλ θαηαζηΪζεσλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ πεξέπησζε απηά, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απνδεηθλχεη φηη ν 

ελ ιφγσ θνξΫαο εέλαη ζε ζΫζε λα εθηειΫζεη ηε ζχκβαζε, ιακβΪλνληαο ππφςε ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο 

θαη ηα κΫηξα γηα ηε ζπλΫρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθάο ηνπ ιεηηνπξγέαο,  

(γ) εΪλ κε ηελ επηθχιαμε ηεο παξ. 3 β΄ ηνπ Ϊξζξνπ 44 ηνπ Ν. 3959/2011, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά δηαζΫηεη 

επαξθψο εχινγεο ελδεέμεηο πνπ νδεγνχλ ζην ζπκπΫξαζκα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζπλάςε ζπκθσλέεο 

κε Ϊιινπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο κε ζηφρν ηε ζηξΫβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ, κε ηελ επηθχιαμε ηεο 

παξαγξΪθνπ 3β ηνπ Ϊξζξνπ 44 ηνπ Ν. 3959/2011.  

(δ) εΪλ κέα θαηΪζηαζε ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 24 ηνπ λ. 4412/2016 δελ 

κπνξεέ λα ζεξαπεπζεέ απνηειεζκαηηθΪ κε Ϊιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθΪ, κΫζα,  

(ε) εΪλ κέα θαηΪζηαζε ζηξΫβισζεο ηνπ αληαγσληζκνχ απφ ηελ πξφηεξε ζπκκεηνρά ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξΫα θαηΪ ηελ πξνεηνηκαζέα ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, θαηΪ ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 48 

ηνπ λ. 4412/2016, δελ κπνξεέ λα ζεξαπεπζεέ κε Ϊιια, ιηγφηεξν παξεκβαηηθΪ, κΫζα,  

(ζη) εΪλ Ϋρεη επηδεέμεη ζνβαξά ά επαλαιακβαλφκελε πιεκκΫιεηα θαηΪ ηελ εθηΫιεζε νπζηψδνπο 

απαέηεζεο ζην πιαέζην πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζΫηνληα 

θνξΫα ά πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο πνπ εέρε σο απνηΫιεζκα ηελ πξφσξε θαηαγγειέα ηεο 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο, απνδεκηψζεηο ά Ϊιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο,  

(δ) εΪλ Ϋρεη θξηζεέ Ϋλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηΪ ηελ παξνρά ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξέβσζε ηεο απνπζέαο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ά ηελ πιάξσζε ησλ θξηηεξέσλ 

επηινγάο, Ϋρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξέεο απηΫο ά δελ εέλαη ζε ζΫζε λα πξνζθνκέζεη ηα δηθαηνινγεηηθΪ 

πνπ απαηηνχληαη θαη‟ εθαξκνγά ηνπ Ϊξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016,  
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(ε) εΪλ επηρεέξεζε λα επεξεΪζεη κε αζΫκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζέα ιάςεο απνθΪζεσλ ηεο αλαζΫηνπζαο 

αξράο, λα απνθηάζεη εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη λα ηνπ απνθΫξνπλ αζΫκηην 

πιενλΫθηεκα ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο ά λα παξΪζρεη εμ ακειεέαο παξαπιαλεηηθΫο 

πιεξνθνξέεο πνπ ελδΫρεηαη λα επεξεΪζνπλ νπζησδψο ηηο απνθΪζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, ηελ 

επηινγά ά ηελ αλΪζεζε,  

(ζ) εΪλ ε αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα απνδεέμεη, κε θαηΪιιεια κΫζα φηη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο Ϋρεη 

δηαπξΪμεη ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξΪπησκα, ην νπνέν ζΫηεη ελ ακθηβφισ ηελ αθεξαηφηεηΪ ηνπ.  

 

ΔΪλ ε πεξένδνο απνθιεηζκνχ δελ Ϋρεη θαζνξηζηεέ κε ακεηΪθιεηε απφθαζε, νξέδεηαη φηη ζηηο αλσηΫξσ 

πεξηπηψζεηο, (α) Ϋσο θαη (ζ), ε πεξένδνο απηά αλΫξρεηαη ζε ηξέα (3) Ϋηε απφ ηελ εκεξνκελέα ηνπ 

ζρεηηθνχ γεγνλφηνο (Ϊξζξν 73 παξ. 7 λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ϊξζξν 107 πεξ. 9 ηνπ λ. 

4497/2017).  

 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά κπνξεέ λα κελ απνθιεέεη Ϋλαλ νηθνλνκηθφ θνξΫα, ν νπνένο βξέζθεηαη ζε κηα εθ 

ησλ θαηαζηΪζεσλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ πεξέπησζε β΄ ηεο παξ. 2.2.3.4, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη 

απνδεδεηγκΫλα ν ελ ιφγσ θνξΫαο εέλαη ζε ζΫζε λα εθηειΫζεη ηε ζχκβαζε, ιακβΪλνληαο ππφςε ηηο 

ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο θαη ηα κΫηξα γηα ηε ζπλΫρηζε ηεο επηρεηξεκαηηθάο ηνπ ιεηηνπξγέαο.  

2.2.3.5  Ο πξνζθΫξσλ απνθιεέεηαη ζε νπνηνδάπνηε ρξνληθφ ζεκεέν θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο 

ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, φηαλ απνδεηθλχεηαη φηη βξέζθεηαη, ιφγσ πξΪμεσλ ά παξαιεέςεψλ 

ηνπ, εέηε πξηλ εέηε θαηΪ ηε δηαδηθαζέα, ζε κέα απφ ηηο σο Ϊλσ πεξηπηψζεηο.  

2.2.3.6  ΠξνζθΫξσλ νηθνλνκηθφο θνξΫαο πνπ εκπέπηεη ζε κηα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο πνπ αλαθΫξνληαη 

ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.3.1, 2.2.3.2 πεξ. γ) θαη 2.2.3.4 κπνξεέ λα πξνζθνκέδεη ζηνηρεέα πξνθεηκΫλνπ λα 

απνδεέμεη φηη ηα κΫηξα πνπ Ϋιαβε επαξθνχλ γηα λα απνδεέμνπλ ηελ αμηνπηζηέα ηνπ, παξφηη ζπληξΫρεη ν 

ζρεηηθφο ιφγνο απνθιεηζκνχ (απηoθΪζαξζε). ΔΪλ ηα ζηνηρεέα θξηζνχλ επαξθά, ν ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο 

θνξΫαο δελ απνθιεέεηαη απφ ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο. Σα κΫηξα πνπ ιακβΪλνληαη απφ ηνπο 

νηθνλνκηθνχο θνξεέο αμηνινγνχληαη ζε ζπλΪξηεζε κε ηε ζνβαξφηεηα θαη ηηο ηδηαέηεξεο πεξηζηΪζεηο ηνπ 

πνηληθνχ αδηθάκαηνο ά ηνπ παξαπηψκαηνο. Αλ ηα κΫηξα θξηζνχλ αλεπαξθά, γλσζηνπνηεέηαη ζηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξΫα ην ζθεπηηθφ ηεο απφθαζεο απηάο. Οηθνλνκηθφο θνξΫαο πνπ Ϋρεη απνθιεηζηεέ, 

ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο, κε ακεηΪθιεηε απφθαζε, ζε εζληθφ επέπεδν, απφ ηε ζπκκεηνρά ζε 

δηαδηθαζέεο ζχλαςεο ζχκβαζεο ά αλΪζεζεο παξαρψξεζεο δελ κπνξεέ λα θΪλεη ρξάζε ηεο αλσηΫξσ 

δπλαηφηεηαο θαηΪ ηελ πεξένδν ηνπ απνθιεηζκνχ πνπ νξέδεηαη ζηελ ελ ιφγσ απφθαζε. 

2.2.3.7 Ζ απφθαζε γηα ηε δηαπέζησζε ηεο επΪξθεηαο ά κε ησλ επαλνξζσηηθψλ κΫηξσλ θαηΪ ηελ 

πξνεγνχκελε παξΪγξαθν εθδέδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηηο παξ. 8 θαη 9 ηνπ Ϊξζξνπ 73 ηνπ λ. 

4412/2016. 

2.2.3.8  Οηθνλνκηθφο θνξΫαο, ζηνλ νπνέν Ϋρεη επηβιεζεέ, κε ηελ θνηλά ππνπξγηθά απφθαζε ηνπ Ϊξζξνπ 

74 ηνπ λ. 4412/2016, ε πνηλά ηνπ απνθιεηζκνχ απνθιεέεηαη απηνδέθαηα θαη απφ ηελ παξνχζα 

δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο. 

2.2.3.9 Ο απνθιεηζκφο νηθνλνκηθνχ θνξΫα απφ δηαδηθαζέεο ζχλαςεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ ηνπ 

παξφληνο Βηβιένπ, ζχκθσλα κε ηηο πξνεγνχκελεο παξαγξΪθνπο, επηθΫξεη απηνδέθαηα θαη ηνλ 

απνθιεηζκφ ηνπ απφ κειινληηθΫο ά ελ εμειέμεη δηαδηθαζέεο ζχλαςεο ζπκβΪζεσλ Ϋξγσλ, πξνκεζεηψλ, 

ππεξεζηψλ ηνπ Βηβιένπ II (Ϊξζξα 222 Ϋσο 338) ά ζπκβΪζεσλ παξαρψξεζεο Ϋξγσλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ 

λ. 4413/2016 (Α΄ 148) γηα έζν ρξνληθφ δηΪζηεκα. 
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Κξηηάξηα επηινγάο 

2.2.4 Καηαιιειφιεηα Ϊζθεζεο επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο  

2.2.4.1 Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο 

απαηηεέηαη λα αζθνχλ εκπνξηθά ά βηνκεραληθά ά βηνηερληθά επαγγεικαηηθά δξαζηεξηφηεηα ζπλαθά κε 

ην αληηθεέκελν ηεο πξνο παξνρά πξνκάζεηαο.  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζε θξΪηνο κΫινο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο απαηηεέηαη 

λα εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζε Ϋλα απφ ηα επαγγεικαηηθΪ ά εκπνξηθΪ κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην 

θξΪηνο εγθαηΪζηαζάο ηνπο ά λα ηθαλνπνηνχλ νπνηαδάπνηε Ϊιιε απαέηεζε νξέδεηαη ζην ΠαξΪξηεκα XI 

ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016.  

ηελ πεξέπησζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ εγθαηεζηεκΫλσλ ζε θξΪηνο κΫινπο ηνπ Δπξσπατθνχ 

Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ (Δ.Ο.Υ) ά ζε ηξέηεο ρψξεο πνπ Ϋρνπλ πξνζρσξάζεη ζηε Γ, ά ζε ηξέηεο ρψξεο 

πνπ δελ εκπέπηνπλ ζηελ πξνεγνχκελε πεξέπησζε θαη Ϋρνπλ ζπλΪςεη δηκεξεέο ά πνιπκεξεέο ζπκθσλέεο 

κε ηελ Έλσζε ζε ζΫκαηα δηαδηθαζηψλ αλΪζεζεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ, απαηηεέηαη λα εέλαη 

εγγεγξακκΫλνη ζε αληέζηνηρα επαγγεικαηηθΪ ά εκπνξηθΪ κεηξψα. 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζα δεζκεχεηαη κε ην ΔΔΔ φηη εέλαη εγγεγξακκΫλνο ζην νηθεέν επηκειεηάξην θαη 

ζα πξνζθνκέζεη ην ζρεηηθφ δηθαηνινγεηηθφ εγγξαθάο ηνπ, εθφζνλ αλαδεηρζεέ πξνζσξηλφο αλΪδνρνο, 

κεηΪ ηελ απνζηνιά ηεο ζρεηηθάο ειεθηξνληθάο πξφζθιεζεο ζε απηφλ απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, 

ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξΪγξαθν 3.2 ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο. 

2.2.4.2 Να εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ (Δ.Μ.ΠΑ) ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζηνλ Ν.2939/2001(Φ.Δ.Κ. Α' 179/6.8.2001) «πζθεπαζίεο   θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ 

ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ - Ίδξπζε Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο 

πζθεπαζηψλ θαη Άιισλ Πξντφλησλ (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.) θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο Ϋρεη ηξνπνπνηεζεέ θαη 

ηζρχεη θαη ζηελ ΤΑ 181504 (ΦΔΚ 2454/ ηεχρνο Β΄/2016) «Καηάξηηζε, πεξηερφκελν θαη ζχζηεκα 

δηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Μεηξψνπ Παξαγσγψλ (Δ.Μ.ΠΑ.)- Καζνξηζκφο δηαδηθαζίαο εγγξαθήο ησλ 

παξαγσγψλ, ζην πιαίζην ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ, 

ζχκθσλα κε ηα άξζξα 7 θαη 17 ηνπ Ν. 2939/2001 (Α 179),φπσο ηζρχνπλ. 

Γηεπθξηλέδεηαη ην εμάο: 

 Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο πνπ ζπκκεηΫρεη εέλαη παξαγσγφο ά εηζαγσγΫαο, λα δηαζΫηεη ην 

πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθάο ζην Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ (Δ.Μ.ΠΑ.) 

 Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο πνπ ζπκκεηΫρεη εέλαη Ϋκπνξνο, λα δηαζΫηεη ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθάο 

ζην Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ (Δ.Μ.ΠΑ.) ηνπ παξαγσγνχ ά ηνπ εηζαγσγΫα. 

2.2.5 Οηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά επΪξθεηα 

Όζνλ αθνξΪ ζηελ νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά επΪξθεηα γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζχλαςεο 

ζχκβαζεο, νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο απαηηεέηαη λα δηαζΫηνπλ κΫζν φξν ηνπ θχθιν εξγαζηψλ γηα ηηο ηξεηο 

(3) ηειεπηαέεο δηαρεηξηζηηθΫο ρξάζεηο, έζν ά κεγαιχηεξν ηνπ 50% ηεο εθηηκψκελεο αμέαο ηνπ 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ Ϊλεπ Φ.Π.Α.. 

Απηφ απνδεηθλχεηαη κε δεκνζηεπκΫλνπο ηζνινγηζκνχο ησλ ηειεπηαέσλ ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ 

ρξάζεσλ ζε πεξέπησζε πνπ ππνρξενχληαη ζηελ Ϋθδνζε ηζνινγηζκψλ ά ππεχζπλε δάισζε πεξέ ηνπ 

ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ εηδηθνχ θχθινπ εξγαζηψλ ησλ ηξηψλ (3) πξνεγνχκελσλ εηψλ, ζε πεξέπησζε πνπ 
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δελ ππνρξενχληαη ζηελ Ϋθδνζε ηζνινγηζκψλ, ά αληέζηνηρσλ πηζηνπνηεηηθψλ/εγγξΪθσλ  πνπ εθδέδνληαη 

ζην θξΪηνο κΫινο εγθαηΪζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα.  

ε πεξέπησζε πνπ ν ππνςάθηνο αλΪδνρνο δξαζηεξηνπνηεέηαη γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα κηθξφηεξν ησλ 

ηξηψλ (3) δηαρεηξηζηηθψλ ρξάζεσλ, ηφηε ν γεληθφο εηάζηνο θχθινο εξγαζηψλ γηα φζεο δηαρεηξηζηηθΫο 

ρξάζεηο δξαζηεξηνπνηεέηαη, ζα πξΫπεη λα εέλαη έζνο ά κεγαιχηεξνο ηνπ Ϊλσ νξένπ (50%). 

Γηα ην ζθνπφ απηφ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζα δειψζεη θαηαξρΪο κε ην ΔΔΔ φηη δηαζΫηεη ηελ αλσηΫξσ 

νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά επΪξθεηα. ηε ζπλΫρεηα, κεηΪ ηελ απνζηνιά ηεο ζρεηηθάο 

πξφζθιεζεο ζα πξνζθνκέζεη ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ηα απνδεηθηηθΪ κΫζα ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.9.2 ηεο 

παξνχζαο.   

Γηα ηελ θΪιπςε ηεο αλσηΫξσ πξνυπφζεζεο ρξεκαηννηθνλνκηθάο ηθαλφηεηαο ν ελδηαθεξφκελνο 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο κπνξεέ λα ζηεξηρζεέ ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ ζχκθσλα κε ηελ 

παξΪγξαθν 2.2.8 «ηάξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξέησλ / Τπεξγνιαβέα» ηεο παξνχζεο.  

Ο  ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξΫαο θαη απηνέ ζηνπο νπνένπο ζηεξέδεηαη εέλαη απφ θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ 

εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

ε πεξέπησζε Έλσζεο εηαηξεηψλ/Κνηλνπξαμέαο, ε ζπγθεθξηκΫλε ειΪρηζηε πξνυπφζεζε κπνξεέ λα 

θαιχπηεηαη απφ Ϋλα ά πεξηζζφηεξα κΫιε ηεο „Έλσζεο / Κνηλνπξαμέαο 

 

2.2.6 Σερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηθαλφηεηα 

2.2.6.1  Όζνλ αθνξΪ ζηελ ηερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηθαλφηεηΪ ηνπο νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο απαηηεέηαη 

λα Ϋρνπλ εθηειΫζεη ηνπιΪρηζηνλ δπν (2) ζπκβΪζεηο ά θαη πεξηζζφηεξεο ζπλαθνχο αληηθεηκΫλνπ ηεο 

παξνχζεο,  νη νπνέεο αζξνηζηηθΪ ζα εέλαη ζπλνιηθάο αμέαο έζεο κε ην 50% ηνπ ελδεηθηηθνχ 

πξνυπνινγηζκνχ, ρσξέο ΦΠΑ. 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξέαο ηνπ,  ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζα δειψζεη κε ην ΔΔΔ φηη δηαζΫηεη 

εκπεηξέα αληέζηνηρνπ αληηθεηκΫλνπ θαη ζα πξνζθνκέζεη ζηελ ΑλαζΫηνπζα, κεηΪ ηελ απνζηνιά ηεο 

ζρεηηθάο πξφζθιεζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 103 ηνπ Ν. 4412/2016 ηα εμάο 

απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα: 

- εΪλ ν απνδΫθηεο ησλ πξνκεζεηψλ εέλαη Γεκφζηα Αξρά, κε αληέγξαθα ζπκβΪζεσλ θαη βεβαηψζεηο 

θαιάο εθηΫιεζεο απφ ηελ αξκφδηα αξρά, 

- εΪλ ν απνδΫθηεο  εέλαη Ηδησηηθφο ΦνξΫαο, εέηε κε αληέγξαθα απφ επέζεκα παξαζηαηηθΪ, εέηε κε 

βεβαέσζε ηνπ απνδΫθηε ησλ ππεξεζηψλ. 

 

2.2.6.2 Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ζα πξΫπεη  λα δηαζΫηνπλ απνδεηθηηθΪ θαηνράο ά κέζζσζεο απαξαηηάηνπ 

εμνπιηζκνχ εθαξκνγάο ηνπ ππφ πξνκάζεηαο εέδνπο γηα ηελ Ϋληερλε θαη ηαρχηεξε ηνπνζΫηεζά ηνπο. Σα 

απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα κπνξεέ λα εέλαη ηηκνιφγηα αγνξΪο ά νη Ϊδεηεο θπθινθνξέαο ησλ κεραλεκΪησλ 

(θαηΪιιεινο εμνπιηζκφο). 

 

2.2.6.3 Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ζα πξΫπεη  πξνζθνκέζνπλ επέζεκα απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα γηα ηνλ/ηνπο 

ηερλέηεο θαη ηνλ επηβιΫπνληα κεραληθφ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηάζνπλ θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο πξνκάζεηαο. 

Σα απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα ζα εέλαη νη ΪδεηΫο ηνπο θαη ην πηπρέν ά δέπισκα ηνπ κεραληθνχ. 

 

Γηα ην ζθνπφ απηφ νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ζα δειψζνπλ θαηαξρΪο κε ην ΔΔΔ φηη δηαζΫηνπλ ηελ 

αλσηΫξσ ηερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηθαλφηεηα. ηε ζπλΫρεηα, κεηΪ ηελ απνζηνιά ηεο ζρεηηθάο 
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πξφζθιεζεο ν πξνζσξηλφο αλΪδνρνο ζα πξνζθνκέζεη ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ηα απνδεηθηηθΪ κΫζα ηεο 

παξαγξΪθνπ 2.2.9.2 ηεο παξνχζαο.   

Γηα ηελ θΪιπςε ησλ αλσηΫξσ πξνυπνζΫζεσλ ηερληθάο θαη επαγγεικαηηθάο ηθαλφηεηαο, ν 

ελδηαθεξφκελνο νηθνλνκηθφο θνξΫαο κπνξεέ λα ζηεξηρζεέ ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, 

ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 2.2.8 «ηάξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξέησλ / Τπεξγνιαβέα» ηεο παξνχζεο. 

ηελ πεξέπησζε απηά, ν  ελ ιφγσ νηθνλνκηθφο θνξΫαο θαη απηνέ ζηνπο νπνένπο ζηεξέδεηαη εέλαη απφ 

θνηλνχ ππεχζπλνη γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

 

ε πεξέπησζε Έλσζεο εηαηξεηψλ/Κνηλνπξαμέαο, ε ζπγθεθξηκΫλε ειΪρηζηε πξνυπφζεζε κπνξεέ λα 

θαιχπηεηαη απφ Ϋλα ά πεξηζζφηεξα κΫιε ηεο „Έλσζεο / Κνηλνπξαμέαο 

 

2.2.8 ηάξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξέησλ / Τπεξγνιαβέα 

2.2.8.1 ηάξημε ζηελ ηθαλφηεηα ηξέησλ 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο κπνξνχλ, φζνλ αθνξΪ ζηα θξηηάξηα νηθνλνκηθάο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθάο 

επΪξθεηαο, θαζψο θαη ηερληθάο θαη επαγγεικαηηθάο ηθαλφηεηαο (ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.5 Ϋσο 2.2.6), 

λα ζηεξέδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ θνξΫσλ, αζρΫησο ηεο λνκηθάο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπο κε 

απηνχο. ηελ πεξέπησζε απηά, νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο απνδεηθλχνπλ φηη ζα Ϋρνπλ ζηε δηΪζεζά ηνπο 

αλαγθαένπο πφξνπο, κε ηελ πξνζθφκηζε ηεο ζρεηηθάο Ϋγγξαθε δΫζκεπζεο γηα ηνλ ζθνπφ απηφ  ησλ 

θνξΫσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνέσλ ζηεξέδνληαη. Τπφ ηνπο έδηνπο φξνπο νη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ 

θνξΫσλ κπνξνχλ λα ζηεξέδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ Ϋλσζε ά Ϊιισλ θνξΫσλ 

(ηειεπηαέν εδΪθην παξ. 1 Ϊξζξνπ 78  λ. 4412/2016). 

Ζ ζπκπιάξσζε ρσξηζηνχ εληχπνπ ΔΔΔ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.9.1 ηεο παξνχζαο εέλαη ππνρξεσηηθά θαη 

γηα ηνλ ηξέην νηθνλνκηθφ θνξΫα, ζχκθσλα κε ηηο νδεγέεο ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ VI ηεο παξνχζαο 

δηαθάξπμεο. Σν ρσξηζηφ Ϋληππν ΔΔΔ ηνπ ηξέηνπ ά ην ζχλνιν ησλ ΔΔΔ ησλ ηξέησλ, ζηηο ηθαλφηεηεο 

ηνπ/ησλ νπνένπ/σλ ζηεξέδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζπλππνβΪιινληαη ππνρξεσηηθΪ απφ ηνλ 

πξνζθΫξνληα νηθνλνκηθφ θνξΫα εληφο ηνπ (ππφ)θαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο – Σερληθά 

ΠξνζθνξΪ». 

Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ππνρξενχηαη λα αληηθαηαζηάζεη Ϋλαλ θνξΫα ζηελ ηθαλφηεηα ηνπ νπνένπ 

ζηεξέδεηαη, εθφζνλ ν ηειεπηαένο δελ πιεξνέ ην θξηηάξην ηεο ηερληθάο θαη επαγγεικαηηθάο ηθαλφηεηαο ά 

γηα ηνλ νπνέν ζπληξΫρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.3.1, 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4  

Τπφ ηνπο έδηνπο φξνπο νη ελψζεηο ά θνηλνπξαμέεο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ κπνξνχλ λα ζηεξέδνληαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ Ϋλσζε ά Ϊιισλ θνξΫσλ. 

Όηαλ νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ζηεξέδνληαη ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ θνξΫσλ φζνλ αθνξΪ ηα θξηηάξηα πνπ 

ζρεηέδνληαη κε ηελ απαηηνχκελε κε ηελ παξνχζα δηαθάξπμε νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά 

επΪξθεηα, νη  ελ ιφγσ νηθνλνκηθνέ θνξεέο θαη απηνέ ζηνπο νπνένπο ζηεξέδνληαη εέλαη απφ θνηλνχ 

ππεχζπλνη γηα ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

Δπηζεκαέλεηαη φηη φζνλ αθνξΪ ζηα θξηηάξηα πνπ ζρεηέδνληαη κε ηνπο ηέηινπο ζπνπδψλ θαη ηα 

επαγγεικαηηθΪ πξνζφληα ηνπ πξνζσπηθνχ, νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο, κπνξνχλ λα βαζέδνληαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο Ϊιισλ θνξΫσλ κφλν εΪλ νη ηειεπηαένη ζα εθηειΫζνπλ ηηο εξγαζέεο ά ηηο ππεξεζέεο, γηα ηηο 

νπνέεο απαηηνχληαη νη ζπγθεθξηκΫλεο ηθαλφηεηεο. 
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2.2.8.2 Τπεξγνιαβέα 

Ο  ζπκκεηΫρσλ νηθνλνκηθφο θνξΫαο κπνξεέ λα ζηεξέδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα Ϊιισλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, 

ππφ ηνλ φξν φηη νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ζηνπο νπνένπο ζηεξέδεηαη, ζα πινπνηάζνπλ - εθηειΫζνπλ νη έδηνη 

ππεξγνιαβηθΪ κΫξνο ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ππφ αλΪζεζε ζχκβαζεο. 

ΚαηΪ ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 58 ηνπ Ν. 4412/2016, ν πξνζθΫξσλ 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο ππνρξενχηαη λα αλαθΫξεη ην ηκάκα ηεο ζχκβαζεο (αλαιπηηθΪ θαη ζε πνζνζηφ %) 

πνπ πξνηέζεηαη λα αλαζΫζεη ζε ηξέην/νπο ππφ ηε κνξθά ππεξγνιαβέαο θαζψο θαη ηα ζηνηρεέα ηνπ/ησλ 

ππεξγνιΪβνπ/σλ.  

Δθφζνλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο πξνηέζεηαη λα αλαζΫζεη ζε ηξέηνπο ππφ κνξθά ππεξγνιαβέαο κΫξνο ηεο 

ζχκβαζεο πνπ ππεξβαέλεη ην πνζνζηφ ηνπ ηξηΪληα ηνηο εθαηφ (30%) ηεο ζπλνιηθάο αμέαο ηεο 

ζχκβαζεο ζα πξΫπεη λα δειψζεη κε ην ΔΔΔ ην ηκάκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηέζεηαη λα αλαζΫζεη ππφ 

κνξθά ππεξγνιαβέαο ζε ηξέην/νπο, θαζψο θαη ηνλ/ηνπο ππεξγνιΪβν/νπο πνπ πξνηεέλεη. 

ηελ πεξέπησζε απηά, ε ππνβνιά ρσξηζηνχ εληχπνπ ΔΔΔ απφ ηνλ/ηνπο ππεξγνιΪβν/νπο εέλαη 

ππνρξεσηηθά, ζχκθσλα κε ηηο νδεγέεο ηνπ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ VI ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο, 

πξνθεηκΫλνπ ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά λα επαιεζεχζεη ηε ζπλδξνκά ά κε ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ, φπσο 

απηνέ πεξηγξΪθνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2.2.3 ηεο παξνχζαο κε ηα απνδεηθηηθΪ κΫζα ηεο παξαγξΪθνπ 

2.2.9.2 ηεο παξνχζαο. 

ε πεξέπησζε πνπ ζπληξΫρνπλ ιφγνη απνθιεηζκνχ ζην πξφζσπν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα πνπ ζα 

δεισζεέ σο ππεξγνιΪβνο, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά απαηηεέ ά δχλαηαη λα απαηηάζεη απφ ηνλ πξνζσξηλφ 

αλΪδνρν λα ηνλ αληηθαηαζηάζεη, θαηΪ ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ Ϊξζξνπ 131 

ηνπ λ. 4412/2016. 

Ο ΑλΪδνρνο δελ απαιιΪζζεηαη απφ ηηο ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο θαη επζχλεο ιφγσ αλΪζεζεο ηεο 

εθηΫιεζεο κΫξνπο ηεο ζχκβαζεο ζε ππεξγνιΪβνπο. Ζ ηάξεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 

18 ηνπ λ. 4412/2016 απφ ππεξγνιΪβνπο δελ αέξεη ηελ επζχλε ηνπ θπξένπ αλαδφρνπ.  

Γελ πξνβιΫπεηαη ε δπλαηφηεηα πιεξσκάο ηνπ ππεξγνιΪβνπ απεπζεέαο απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά. 

ΚαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο ν θχξηνο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα αλαθΫξεη ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά 

ην φλνκα, ηα ζηνηρεέα επηθνηλσλέαο θαη ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ησλ ππεξγνιΪβσλ ηνπ, νη νπνένη 

ζπκκεηΫρνπλ ζηελ εθηΫιεζε απηάο, εθφζνλ εέλαη γλσζηΪ ηε ζπγθεθξηκΫλε ρξνληθά ζηηγκά.  ΔπηπιΫνλ, 

ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεέ ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά θΪζε αιιαγά ησλ πιεξνθνξηψλ απηψλ, θαηΪ ηε 

δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαζψο θαη ηηο απαηηνχκελεο πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε θΪζε λΫν ππεξγνιΪβν, 

ηνλ νπνέν ν θχξηνο αλΪδνρνο ρξεζηκνπνηεέ ελ ζπλερεέα ζηελ ελ ιφγσ ζχκβαζε, πξνζθνκέδνληαο ηα 

ζρεηηθΪ ζπκθσλεηηθΪ/δειψζεηο ζπλεξγαζέαο. ε πεξέπησζε δηαθνπάο ηεο ζπλεξγαζέαο ηνπ Αλαδφρνπ 

κε ππεξγνιΪβν/ ππεξγνιΪβνπο ηεο ζχκβαζεο, απηφο ππνρξενχηαη ζε Ϊκεζε γλσζηνπνέεζε ηεο 

δηαθνπάο απηάο ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, νθεέιεη δε λα δηαζθαιέζεη ηελ νκαιά εθηΫιεζε ηνπ ηκάκαηνο/ 

ησλ ηκεκΪησλ ηεο ζχκβαζεο εέηε απφ ηνλ έδην, εέηε απφ λΫν ππεξγνιΪβν ηνλ νπνέν ζα γλσζηνπνηάζεη 

ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά θαηΪ ηελ σο Ϊλσ δηαδηθαζέα. 

 

2.2.9 Καλφλεο απφδεημεο πνηνηηθάο επηινγάο 

2.2.9.1   Πξνθαηαξθηηθά απφδεημε θαηΪ ηελ ππνβνιά πξνζθνξψλ  

Πξνο πξνθαηαξθηηθά απφδεημε φηη νη πξνζθΫξνληεο νηθνλνκηθνέ θνξεέο:  

α) δελ βξέζθνληαη ζε κέα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 θαη  

β) πιεξνχλ ηα ζρεηηθΪ θξηηάξηα επηινγάο ησλ παξαγξΪθσλ 2.2.4 Ϋσο θαη 2.2.8 ηεο παξνχζεο,  

πξνζθνκέδνπλ θαηΪ ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο ηνπο σο δηθαηνινγεηηθφ ζπκκεηνράο, ην πξνβιεπφκελν 

απφ ην Ϊξζξν 79 παξ. 1 θαη 3 ηνπ λ. 4412/2016 Δπξσπατθφ Δληαέν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ), 

ππνγεγξακκΫλν κε πξνεγκΫλε ειεθηξνληθά ππνγξαθά, ην νπνέν απνηειεέ ελεκεξσκΫλε ππεχζπλε 
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δάισζε, κε ηηο ζπλΫπεηεο ηνπ λ. 1599/1986. Σν ΔΔΔ θαηαξηέδεηαη βΪζεη ηνπ ηππνπνηεκΫλνπ εληχπνπ ηνπ 

Παξαξηάκαηνο 2 ηνπ Γηνξζσηηθνχ ζηνλ Δθηειεζηηθφ  Καλνληζκφ (ΔΔ) 2016/7 ηεο Δπηηξνπάο, θαη 

ζπκπιεξψλεηαη απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξεέο ζχκθσλα κε ηηο νδεγέεο  ηνπ 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΟ VI ηεο παξνχζαο θαη ηεο Καηεπζπληάξηαο Οδεγέαο 23 (ΑΓΑ:Φ3ΖΗΟΞΣΒ-Κ3Δ) 

«Δηδηθά ζέκαηα ζπκπιήξσζεο ηνπ Σππνπνηεκέλνπ Δληχπνπ Τπεχζπλεο Γήισζεο (ΣΔΤΓ) θαη ηνπ 

Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ χκβαζεο (ΔΔΔ)» ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. 

 

Σν Δ..Ζ.ΓΖ.. πξνζθΫξεη ηε λΫα ειεθηξνληθά ππεξεζέα:    https://espdint.eprocurement.gov.gr/                                                                                    

πνπ αθνξΪ ζηε ζχληαμε θαη δηαρεέξηζε ηνπ Δπξσπατθνχ Δληαένπ ΔγγξΪθνπ χκβαζεο (ΔΔΔ - ESPD). 

 

α) Σν ΔΔΔ κπνξεέ λα ππνγξΪθεηαη Ϋσο δΫθα (10) εκΫξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα 

ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ ά ηεο αηηάζεσο ζπκκεηνράο.
2
 

β) ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ Ϋλα θπζηθΪ πξφζσπα εέλαη κΫιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ νξγΪλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξΫα ά Ϋρνπλ εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, ιάςεο 

απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφ, απαηηεέηαη ε δΫζκεπζά ηνπο κΫζσ ηνπ ΔΔΔ φηη δελ ζπληξΫρνπλ ζην 

πξφζσπφ ηνπο νη θαηαζηΪζεηο απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο. ΤπνβΪιιεηαη Ϋλα 

ΔΔΔ, ην νπνέν εέλαη δπλαηφ λα θΫξεη κφλν ηελ ειεθηξνληθά ππνγξαθά ηνπ θαηΪ πεξέπησζε εθπξνζψπνπ 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ εέλαη κΫιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ νξγΪλνπ ηνπ ά Ϋρνπλ εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε 

απηφλ.
 

 Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα λνεέηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην 

ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ά ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζάο ηνπ θαηΪ ηνλ ρξφλν ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ά ην 

αξκνδέσο εμνπζηνδνηεκΫλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεέ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα γηα δηαδηθαζέεο 

ζχλαςεο ζπκβΪζεσλ ά γηα ζπγθεθξηκΫλε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

γ) ηελ πεξέπησζε ππνβνιάο πξνζθνξΪο απφ Ϋλσζε ά θνηλνπξαμέα νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ην ΔΔΔ 

ππνβΪιιεηαη, ειεθηξνληθΪ ππνγεγξακκΫλν, ρσξηζηΪ απφ θΪζε κΫινο ηεο Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο. ηα 

Δ.Δ.Δ.. απαξαηηάησο πξΫπεη λα πξνζδηνξέδεηαη ε Ϋθηαζε θαη ην εέδνο ηεο ζπκκεηνράο ηνπ 

(ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο θαηαλνκάο ακνηβάο κεηαμχ ηνπο) θΪζε κΫινπο ηεο Ϋλσζεο, θαζψο θαη ν 

εθπξφζσπνο/ζπληνληζηάο απηάο. 

 

2.2.9.2 ΑπνδεηθηηθΪ κΫζα -  ΓηθαηνινγεηηθΪ Καηαθχξσζεο Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ  

Α. Σν δηθαέσκα ζπκκεηνράο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ θαη νη φξνη θαη πξνυπνζΫζεηο ζπκκεηνράο ηνπο, 

φπσο νξέδνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.1 Ϋσο θαη 2.2.8, πξΫπεη λα ζπληξΫρνπλ θαη θξέλνληαη: 

i. θαηΪ ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο,  

ii. θαηΪ ηελ ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ηεο παξνχζαο θαη  

iii. θαηΪ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο ζηηο πεξηπηψζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 105 παξ. 3 πεξ. γ ηνπ λ. 4412/2016, 

φπσο ηξνπνπνηάζεθε θαη ηζρχεη κε ην Ϊξζξν 43 πεξ. 13γ  Ν.4605/2019. 

 

Δπηζεκαέλεηαη φηη:   

Σα απνδεηθηηθΪ κΫζα γέλνληαη απνδεθηΪ θαηΪ ηνλ αθφινπζν ηξφπν:  

α) ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ αθνξνχλ ζηελ παξΪγξαθν 2.2.3.1, 2.2.3.2 ηελ πεξέπησζε γ΄ θαη 2.2.3.4 ηεο 

παξνχζεο, εθφζνλ Ϋρνπλ εθδνζεέ Ϋσο ηξεηο (3) κάλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπο,  

                                                           
2 Πξβι. άξζξν 79Α παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, φπσο ηξνπνπνηήζεθε απφ ην άξζξν 43 παξ. 6 ηνπ λ. 4605/2019 (52 Α’). 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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β) ηα ινηπΪ δηθαηνινγεηηθΪ πνπ αθνξνχλ ζηελ παξΪγξαθν 2.2.3.2 ηελ πεξέπησζε α΄ θαη β΄, εθφζνλ 

εέλαη ελ ηζρχ θαηΪ ην ρξφλν ππνβνιάο ηνπο, Ϊιισο ζηελ πεξέπησζε πνπ δελ αλαθΫξεηαη ν ρξφλνο 

ηζρχνο, λα Ϋρνπλ εθδνζεέ θαηΪ ηα νξηδφκελα ζηελ πξνεγνχκελε πεξέπησζε, 

γ) ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ αθνξνχλ ζηελ παξΪγξαθν 2.2.4 (θαηαιιειφηεηα Ϊζθεζεο επαγγεικαηηθάο 

δξαζηεξηφηεηαο) θαη ηα απνδεηθηηθΪ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο ζε πεξέπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, 

εθφζνλ Ϋρνπλ εθδνζεέ Ϋσο ηξηΪληα (30) εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπο,  

δ) νη Ϋλνξθεο βεβαηψζεηο, εθφζνλ Ϋρνπλ ζπληαρζεέ Ϋσο ηξεηο (3) κάλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπο θαη  

ε) νη ππεχζπλεο δειψζεηο, εθφζνλ Ϋρνπλ ζπληαρζεέ κεηΪ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ 

ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. εκεηψλεηαη φηη δελ απαηηεέηαη ζεψξεζε ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο 

ηνπο. 

Σα δηθαηνινγεηηθΪ θαηαθχξσζεο ππνβΪιινληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4250/2014.  

ΔηδηθΪ, ηα απνδεηθηηθΪ κΫζα ηα νπνέα απνηεινχλ ηδησηηθΪ Ϋγγξαθα, κπνξεέ λα γέλνληαη απνδεθηΪ 

θαη ζε απιά θσηνηππέα, εθφζνλ ζπλππνβΪιιεηαη ππεχζπλε δάισζε ζηελ νπνέα βεβαηψλεηαη ε 

αθξέβεηΪ ηνπο (πεξ. αε΄ παξ. 7, Ϊξζξν 43 ηνπ Ν. 4605/2019). 

ηελ πεξέπησζε πνπ πξνζθΫξσλ νηθνλνκηθφο θνξΫαο ά Ϋλσζε απηψλ ζηεξέδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο 

Ϊιισλ θνξΫσλ, ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθφ 2.2.8.1 ηεο παξνχζαο, νη θνξεέο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ 

νπνέσλ ζηεξέδεηαη ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο πνπ απνδεηθλχνπλ 

φηη δε ζπληξΫρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο θαη φηη πιεξνχλ ηα 

ζρεηηθΪ θξηηάξηα επηινγάο θαηΪ πεξέπησζε (παξΪγξαθνη 2.2.4- 2.2.8). 

ηελ πεξέπησζε πνπ πξνζθΫξσλ νηθνλνκηθφο θνξΫαο ά Ϋλσζε απηψλ πξνηέζεηαη λα αλαζΫζεη ππφ 

κνξθά ππεξγνιαβέαο κΫξνο ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο ζε ηξέηνπο, ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 

2.2.8.1 ηεο παξνχζαο, νη ππεξγνιΪβνη θνξεέο ππνρξενχληαη ζηελ ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δελ ζπληξΫρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 ηεο 

παξνχζαο. 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβΪιινπλ δηθαηνινγεηηθΪ ά Ϊιια απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα, 

αλ θαη ζην κΫηξν πνπ ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα ιακβΪλεη ηα πηζηνπνηεηηθΪ ά ηηο 

ζπλαθεέο πιεξνθνξέεο απεπζεέαο κΫζσ πξφζβαζεο ζε εζληθά βΪζε δεδνκΫλσλ ζε νπνηνδάπνηε θξΪηνο 

- κΫινο ηεο Έλσζεο, ε νπνέα δηαηέζεηαη δσξεΪλ, φπσο εζληθφ κεηξψν ζπκβΪζεσλ, εηθνληθφ θΪθειν 

επηρεέξεζεο, ειεθηξνληθφ ζχζηεκα απνζάθεπζεο εγγξΪθσλ ά ζχζηεκα πξνεπηινγάο. Ζ δάισζε γηα 

ηελ πξφζβαζε ζε εζληθά βΪζε δεδνκΫλσλ εκπεξηΫρεηαη ζην ΔΔΔ ηνπ Ϊξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016 

ά/θαη φηαλ ε αλαζΫηνπζα αξρά πνπ Ϋρεη αλαζΫζεη ηε ζχκβαζε δηαζΫηεη άδε ηα σο Ϊλσ δηθαηνινγεηηθΪ 

θαη απηΪ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δελ ππνρξενχληαη λα ππνβΪινπλ δηθαηνινγεηηθΪ, φηαλ ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά πνπ 

Ϋρεη αλαζΫζεη ηε ζχκβαζε δηαζΫηεη άδε ηα σο Ϊλσ δηθαηνινγεηηθΪ θαη απηΪ εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ. 

ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ Ϋλα θπζηθΪ πξφζσπα εέλαη κΫιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ νξγΪλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξΫα ά Ϋρνπλ εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, ιάςεο 

απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφ, απαηηεέηαη ε δΫζκεπζά ηνπο κΫζσ ηνπ ΔΔΔ φηη δελ ζπληξΫρνπλ ζην 

πξφζσπφ ηνπο νη θαηαζηΪζεηο απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο. ΤπνβΪιιεηαη Ϋλα  

ΔΔΔ, ην νπνέν εέλαη δπλαηφ λα θΫξεη κφλν ηελ ππνγξαθά ηνπ θαηΪ πεξέπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξΫα γηα ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ εέλαη κΫιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 
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δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ νξγΪλνπ ηνπ ά Ϋρνπλ εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ 

ζε απηφλ. 

Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα λνεέηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην 

ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ά ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζάο ηνπ θαηΪ ην ρξφλν ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ά ην 

αξκνδέσο εμνπζηνδνηεκΫλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεέ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα γηα δηαδηθαζέεο 

ζχλαςεο ζπκβΪζεσλ ά γηα ζπγθεθξηκΫλε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

Ζ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξαθΪησ 

παξΪγξαθν 3.2, θαη κφλν ζην πξφζσπν ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, δελ απνθιεέεη ηε δπλαηφηεηα ηεο 

ΑλαζΫηνπζαο Αξράο λα ειΫγμεη ηελ πιάξσζε ησλ απαηηνχκελσλ πξνυπνζΫζεσλ (π.ρ. ηε κε ζπλδξνκά 

ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ) ζην πξφζσπν νπνηνπδάπνηε πξνζθΫξνληνο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο. 

ΚαηΪ ην Ϊξζξν 79 παξ. 5 ηνπ λ. 4412/2016, ζε θΪζε πεξέπησζε, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά κπνξεέ λα δεηεέ 

απφ πξνζθΫξνληεο, ζε νπνηνδάπνηε ρξνληθφ ζεκεέν θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο, λα ππνβΪιινπλ 

φια ά νξηζκΫλα δηθαηνινγεηηθΪ, φηαλ απηφ απαηηεέηαη γηα ηελ νξζά δηεμαγσγά ηεο απηάο. 

ε  απηά ηελ πεξέπησζε, ηέζεηαη πξνζεζκέα δΫθα (10) εκεξψλ ζηνπο πξνζθΫξνληεο πξνθεηκΫλνπ λα 

ππνβΪιινπλ ηα αληέζηνηρα δηθαηνινγεηηθΪ.  ΔΪλ δηαπηζησζεέ φηη δελ Ϋρνπλ πξνζθνκηζζεέ ά ππΪξρνπλ 

ειιεέςεηο ζε απηΪ πνπ ππνβιάζεθαλ, θαη ν πξνζθΫξσλ ππνβΪιιεη, εληφο ηεο αλσηΫξσ νξηζζεέζαο 

πξνζεζκέαο, αέηεκα πξνο ηελ αξκφδηα Δπηηξνπά γηα ηελ παξΪηαζε ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο, ην νπνέν 

ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα  απφ ηα νπνέα λα απνδεηθλχεηαη φηη Ϋρεη αηηεζεέ ηελ ρνξάγεζε 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ,  ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά παξαηεέλεη ηελ πξνζεζκέα ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

γηα φζν ρξφλν απαηηεζεέ γηα ηε ρνξάγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο αξρΫο (παξ. 12 ηνπ 

Ϊξζξνπ 43 ηνπ Ν. 4605/2019).  

ηελ πεξέπησζε ππνβνιάο πξνζθνξΪο απφ Ϋλσζε – θνηλνπξαμέα νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ην ΔΔΔ  

ππνβΪιιεηαη ρσξηζηΪ απφ θΪζε κΫινο ηεο Ϋλσζεο. 

Β. ΓηθαηνινγεηηθΪ Καηαθχξσζεο Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ 

Β.1. Γηα ηελ απφδεημε ηεο κε ζπλδξνκάο ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 θαη ησλ 

δεισκΫλσλ ζην ΔΔΔ, νη πξνζθΫξνληεο νηθνλνκηθνχ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ αληέζηνηρα ηα παξαθΪησ 

δηθαηνινγεηηθΪ: 

ΠΡΟΟΥΖ: Απφ ηα δηθαηνινγεηηθΪ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ πνπ ζα πξνζθνκηζζνχλ, ζα πξΫπεη λα 

απνδεηθλχεηαη φηη, ηφζν ην δηθαέσκα ζπκκεηνράο φζν θαη νη φξνη θαη πξνυπνζΫζεηο ζπκκεηνράο, φπσο 

θαζνξέδνληαη ζηελ παξνχζα, ζπλΫηξεραλ θαη θαηΪ ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπ 

(πξνβι. §1 εδ. α΄αξ. 104 Ν. 4412/16). 

α) γηα ηελ παξΪγξαθν 2.2.3.1, απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ά, ειιεέςεη απηνχ, ηζνδχλακν Ϋγγξαθν 

πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά αξρά ηνπ θξΪηνπο-κΫινπο ά ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά 

ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο, απφ ην νπνέν πξνθχπηεη φηη πιεξνχληαη 

απηΫο νη πξνυπνζΫζεηο, ,  πνπ λα Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξεηο (3) κάλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπ. 

 Ζ ππνρξΫσζε πξνζθφκηζεο ηνπ σο Ϊλσ απνζπΪζκαηνο αθνξΪ θαη ζηα κΫιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ νξγΪλνπ ηνπ ελ ιφγσ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ά ζηα πξφζσπα πνπ Ϋρνπλ εμνπζέα 

εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφ θαηΪ ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζηελ σο Ϊλσ 

παξΪγξαθν 2.2.3.1, 

β) γηα ηελ πεξέπησζε α) ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.2 θαη 2.2.3.4 πεξέπησζε β΄, πηζηνπνηεηηθφ πνπ 

εθδέδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρά ηνπ νηθεένπ θξΪηνπο – κΫινπο ά ρψξαο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη 
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φηη, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο δελ Ϋρεη αζεηάζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξΪ ζηελ α) θαηαβνιά 

θφξσλ θαη β) θαηαβνιά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θχξηα θαη επηθνπξηθά γηα ηνπο Έιιελεο 

πνιέηεο θαη γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ Ϋρνπλ ηελ εγθαηΪζηαζά ηνπο ζηελ ΔιιΪδα), πνπ λα εέλαη 

ελ ηζρχ θαηΪ ην ρξφλν ππνβνιάο ηνπ, Ϊιισο, ζηελ πεξέπησζε πνπ δελ αλαθΫξεηαη ζε απηφ ρξφλνο 

ηζρχνο, πνπ λα Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξεηο (3) κάλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπ. 

εκεέσζε:  

ε πεξέπησζε λνκηθψλ πξνζψπσλ, αθνξΪ ζην λνκηθφ πξφζσπν θαη φρη ηα θπζηθΪ πξφζσπα πνπ 

δηνηθνχλ ηελ εηαηξεέα ά ηελ εθπξνζσπνχλ, εθηφο εΪλ απηΪ Ϋρνπλ εξγαζηαθά ζρΫζε κε ηελ εηαηξεέα. 

ε πεξέπησζε θπζηθψλ πξνζψπσλ (αηνκηθψλ επηρεηξάζεσλ), αθνξΪ θαη φζνπο εέλαη αζθαιηζκΫλνη σο 

εξγνδφηεο ά ειεχζεξνη επαγγεικαηέεο ζε νπνηνλδάπνηε αζθαιηζηηθφ νξγαληζκφ. 

 

γ) γηα ηηο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.3 γ), πηζηνπνηεηηθφ απφ ηε Γηεχζπλζε Πξνγξακκαηηζκνχ 

θαη πληνληζκνχ ηεο Δπηζεψξεζεο Δξγαζηαθψλ ρΫζεσλ, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηνπλ νη πξΪμεηο 

επηβνιάο πξνζηέκνπ πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ ζε βΪξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα δχν (2) 

εηψλ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο πξνζθνξΪο.  

ΜΫρξη λα θαηαζηεέ εθηθηά ε Ϋθδνζε ηνπ αλσηΫξσ πηζηνπνηεηηθνχ, απηφ αληηθαζέζηαηαη απφ 

ππεχζπλε δάισζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, ρσξέο λα απαηηεέηαη επέζεκε δάισζε ηνπ ΔΠΔ 

ζρεηηθΪ κε ηελ Ϋθδνζε ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ.    

 

δ1)   γηα ηελ παξΪγξαθν 2.2.3.4 πεξέπησζε β΄, πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ ηελ αξκφδηα αξρά ηνπ 

νηθεένπ θξΪηνπο - κΫινπο ά ρψξαο. 

Δηδηθφηεξα γηα ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΔιιΪδα: 

i. ηα πηζηνπνηεηηθΪ φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ά ππφ αλαγθαζηηθά 

δηαρεέξηζε ά φηη δελ Ϋρνπλ ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο, εθδέδνληαη απφ ην αξκφδην 

πξσηνδηθεέν ηεο Ϋδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα. 

ii. Σν πηζηνπνηεηηθφ φηη ην λνκηθφ πξφζσπν δελ Ϋρεη ηεζεέ ππφ εθθαζΪξηζε κε δηθαζηηθά απφθαζε 

εθδέδεηαη απφ ην νηθεέν Πξσηνδηθεέν ηεο Ϋδξαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, ην δε πηζηνπνηεηηθφ 

φηη δελ Ϋρεη ηεζεέ ππφ εθθαζΪξηζε κε απφθαζε ησλ εηαέξσλ εθδέδεηαη απφ ην Γ.Δ.Μ.Ζ., 

ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο, σο θΪζε θνξΪ ηζρχνπλ.  

iii. Σα θπζηθΪ πξφζσπα (αηνκηθΫο επηρεηξάζεηο) δελ πξνζθνκέδνπλ πηζηνπνηεηηθφ πεξέ κε ζΫζεσο 

ζε εθθαζΪξηζε.  

iv. Ζ κε αλαζηνιά ησλ επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, γηα ηνπο 

εγθαηεζηεκΫλνπο ζηελ ΔιιΪδα νηθνλνκηθνχο θνξεέο απνδεηθλχεηαη κΫζσ ηεο ειεθηξνληθάο 

πιαηθφξκαο ηεο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ Δζφδσλ
3
. 

 

Αλ ην θξΪηνο-κΫινο ά ε ελ ιφγσ ρψξα δελ εθδέδεη ηΫηνηνπ εέδνπο Ϋγγξαθν ά πηζηνπνηεηηθφ ά φπνπ ην 

Ϋγγξαθν ά ην πηζηνπνηεηηθφ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο 

παξαγξΪθνπο 2.2.3.1 θαη 2.2.3.2 θαη ζηελ πεξέπησζε β΄ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4, ην Ϋγγξαθν ά ην 

πηζηνπνηεηηθφ κπνξεέ λα αληηθαζέζηαηαη απφ Ϋλνξθε βεβαέσζε ά, ζηα θξΪηε - κΫιε ά ζηηο ρψξεο φπνπ 

δελ πξνβιΫπεηαη Ϋλνξθε βεβαέσζε, απφ ππεχζπλε δάισζε ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο 

δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ 

                                                           
3  Με εθηχπσζε ηεο θαξηΫιαο “ηνηρεέα Μεηξψνπ/ Δπηρεέξεζεο”, φπσο απηΪ εκθαλέδνληαη ζην taxisnet. 
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νξγαληζκνχ ηνπ θξΪηνπο - κΫινπο ά ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο. 

Οη αξκφδηεο δεκφζηεο αξρΫο παξΫρνπλ, φπνπ θξέλεηαη αλαγθαέν, επέζεκε δάισζε ζηελ νπνέα 

αλαθΫξεηαη φηη δελ εθδέδνληαη ηα Ϋγγξαθα ά ηα πηζηνπνηεηηθΪ ηεο παξνχζαο παξαγξΪθνπ ά φηη ηα 

Ϋγγξαθα απηΪ δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο πεξηπηψζεηο πνπ αλαθΫξνληαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2.2.3.1 θαη 

2.2.3.2 θαη ζηελ πεξέπησζε β΄ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4. 

δ2) γηα ηηο ινηπΫο πεξηπηψζεηο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4, ππεχζπλε δάισζε ηνπ πξνζθΫξνληνο 

νηθνλνκηθνχ θνξΫα φηη δελ ζπληξΫρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπ νη νξηδφκελνη ζηελ ελ ιφγσ παξΪγξαθν ιφγνη 

απνθιεηζκνχ. 

ε) γηα ηελ παξΪγξαθν 2.2.3.8,  ππεχζπλε δάισζε ηνπ πξνζθΫξνληνο νηθνλνκηθνχ θνξΫα φηη δελ Ϋρεη 

εθδνζεέ ζε βΪξνο ηνπ απφθαζε απνθιεηζκνχ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 74 ηνπ λ. 4412/2016. 

B.2. Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαέηεζεο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.4.1 (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ 

Ϊζθεζε επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο) πξνζθνκέδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαέσζε ηνπ νηθεένπ 

επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ θξΪηνπο εγθαηΪζηαζεο.  

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζε θξΪηνο κΫινο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο 

πξνζθνκέδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαέσζε ηνπ αληέζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ 

Παξαξηάκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνέν πηζηνπνηεέηαη αθελφο ε 

εγγξαθά ηνπο ζε απηφ θαη αθεηΫξνπ ην εηδηθφ επΪγγεικΪ ηνπο.  

ηελ πεξέπησζε πνπ ρψξα δελ ηεξεέ ηΫηνην κεηξψν, ην Ϋγγξαθν ά ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεέ λα 

αληηθαζέζηαηαη απφ Ϋλνξθε βεβαέσζε ά, ζηα θξΪηε - κΫιε ά ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιΫπεηαη Ϋλνξθε 

βεβαέσζε, απφ ππεχζπλε δάισζε ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο 

αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγάο 

ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο φηη δελ ηεξεέηαη ηΫηνην κεηξψν θαη φηη 

αζθεέ ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηεέηαη γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ππφ αλΪζεζε ζχκβαζεο. 

Οη  εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΔιιΪδα νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ βεβαέσζε εγγξαθάο ζην 

Βηνηερληθφ ά Δκπνξηθφ ά Βηνκεραληθφ Δπηκειεηάξην, ε νπνέα βεβαέσζε πξΫπεη λα  πηζηνπνηεέ ηελ 

εγγξαθά ηνπο θαηΪ ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο θαη φηη εμαθνινπζνχλ λα εγγεγξακκΫλνη 

κΫρξη ηελ εκεξνκελέα θνηλνπνέεζεο ηεο ζρεηηθάο πξφζθιεζεο ππνβνιάο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

θαηαθχξσζεο. 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο απαέηεζεο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.4.2 (απφδεημε θαηαιιειφιεηαο γηα ηελ Ϊζθεζε 

επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο) νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ  πηζηνπνηεηηθφ/βεβαέσζε 

εγγξαθάο ζην Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ (Δ.Μ.ΠΑ), δηεπθξηλέδεηαη ην εμάο: 

 Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο πνπ ζπκκεηΫρεη εέλαη παξαγσγφο ά εηζαγσγΫαο, πξνζθνκέδεη ν έδηνο  

ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθάο ζην Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ (Δ. Μ. ΠΑ.) 

 Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο πνπ ζπκκεηΫρεη εέλαη Ϋκπνξνο, λα δηαζΫηεη ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθάο 

ζην Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ (Δ. Μ. ΠΑ.) ηνπ παξαγσγνχ ά ηνπ εηζαγσγΫα. 

Δπηζεκαέλεηαη φηη, ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ αθνξνχλ ζηελ απφδεημε ηεο απαέηεζεο ηνπ Ϊξζξνπ 2.2.4 

(απφδεημε θαηαιιειφηεηαο γηα ηελ Ϊζθεζε επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο) γέλνληαη απνδεθηΪ, 
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εθφζνλ Ϋρνπλ εθδνζεέ Ϋσο ηξηΪληα (30) εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπο, εθηφο αλ, 

ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο δηαηΪμεηο απηψλ, θΫξνπλ ζπγθεθξηκΫλν ρξφλν ηζρχνο. 

Β.3. Γηα ηελ απφδεημε ηεο νηθνλνκηθάο θαη ρξεκαηννηθνλνκηθάο επΪξθεηαο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.5 νη 

νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ ηζνινγηζκνχο ά απνζπΪζκαηα ηζνινγηζκψλ ησλ ηξηψλ ηειεπηαέσλ 

νηθνλνκηθψλ ρξάζεσλ, ζπλαξηάζεη ηεο εκεξνκελέαο δεκηνπξγέαο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα ά Ϋλαξμεο 

ησλ δξαζηεξηνηάησλ ηνπ, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ παξέζηαηαη ζρεηηθά εθ ηνπ λφκνπ ππνρξΫσζε πξνο 

δεκνζέεπζε ηζνινγηζκψλ ζηε ρψξα ηνπ ππνςεθένπ.  

ΔΪλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο, γηα βΪζηκν ιφγν, δελ εέλαη ζε ζΫζε λα πξνζθνκέζεη ηα αλσηΫξσ 

δηθαηνινγεηηθΪ, κπνξεέ λα απνδεηθλχεη ηελ νηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά ηνπ επΪξθεηα κε 

νπνηνδάπνηε Ϊιιν θαηΪιιειν Ϋγγξαθν. 

ηελ πεξέπησζε πνπ δελ ππνρξενχηαη ζηελ Ϋθδνζε ηζνινγηζκψλ, ππεχζπλε δάισζε πεξέ ηνπ χςνπο 

ηνπ εηάζηνπ γεληθνχ θχθινπ εξγαζηψλ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ησλ ηξηψλ ηειεπηαέσλ εηψλ.  

ΔΪλ ε επηρεέξεζε ιεηηνπξγεέ ά αζθεέ επηρεηξεκαηηθά δξαζηεξηφηεηα ζρεηηθΪ κε ηελ παξνρά 

ππεξεζηψλ, θαηΪ ρξνληθφ δηΪζηεκα πνπ δελ επηηξΫπεη ηελ Ϋθδνζε θαηΪ λφκν ηξηψλ ηζνινγηζκψλ, 

ππνβΪιεη ηνπο ηζνινγηζκνχο, εθφζνλ ππΪξρνπλ, ά ηα ζρεηηθΪ επέζεκα ζηνηρεέα πνπ ππΪξρνπλ θαηΪ ην 

δηΪζηεκα απηφ. 

 

Β.4.1 Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθάο θαη επαγγεικαηηθάο  ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.6.1, νη 

νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ: 

α)  πλνπηηθά πεξηγξαθά ζπλαθψλ κε ηελ ππφ αλΪζεζε πξνκάζεηα πνπ νινθιάξσζαλ νη ππνςάθηνη 

νηθνλνκηθνέ θνξεέο εληφο ησλ ηξηψλ (3) ηειεπηαέσλ εηψλ,  ζπλ ηνπ ηξΫρνληνο Ϋηνπο, πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο πξνζθνξψλ, ζα πξΫπεη λα Ϋρνπλ εθηειΫζεη ηνπιΪρηζηνλ δχν 

(2) ά θαη πεξηζζφηεξεο ζπκβΪζεηο νη νπνέεο αζξνηζηηθΪ ζα εέλαη ζπλνιηθάο αμέαο έζεο ά αλψηεξεο 

κε ην 50% ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ρσξέο Φ.Π.Α.. 

β)  ΠξνζθνκηζζΫληα απνδεηθηηθΪ κΫζα: 

 ΔΪλ κελ, ν απνδΫθηεο εέλαη Γεκφζηα Αξρά, αληέγξαθν ηνπιΪρηζηνλ δχν (2) ζπκβΪζεσλ  

ζπλνιηθάο ζπκβαηηθάο αμέαο έζε ά κεγαιχηεξεο ηνπ 50% ηεο εθηηκψκελεο αμέαο, ρσξέο Φ.Π.Α.,  

θαη αληέζηνηρε βεβαέσζε θαιάο εθηΫιεζεο ηεο πξνκάζεηαο απφ ηελ αξκφδηα αξρά. 

 ΔΪλ δε, ν απνδΫθηεο εέλαη Ηδησηηθφο ΦνξΫαο, βεβαέσζε ηνπ απνδΫθηε ηεο πξνκάζεηαο (π.ρ., πεξέ 

νξζάο εθηΫιεζεο ηεο πξνκάζεηαο) ά ππεχζπλε δάισζε ηνπ πξνκεζεπηά ζπλνδεπφκελε απφ 

αληέγξαθν επέζεκνπ παξαζηαηηθνχ πψιεζεο. 

Β.4.2 Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθάο θαη επαγγεικαηηθάο  ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.6.2, νη 

νηθνλνκηθνέ θνξεέο ζα πξΫπεη  λα δηαζΫηνπλ απνδεηθηηθΪ θαηνράο ά κέζζσζεο απαξαηηάηνπ εμνπιηζκνχ 

εθαξκνγάο ηνπ ππφ πξνκάζεηαο εέδνπο γηα ηελ Ϋληερλε θαη ηαρχηεξε ηνπνζΫηεζά ηνπο. Σα απνδεηθηηθΪ 

ζηνηρεέα κπνξεέ λα εέλαη ηηκνιφγηα αγνξΪο ά νη Ϊδεηεο θπθινθνξέαο ησλ κεραλεκΪησλ (θαηΪιιεινο 

εμνπιηζκφο). 

Β.4.3 Γηα ηελ απφδεημε ηεο ηερληθάο θαη επαγγεικαηηθάο  ηθαλφηεηαο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.6.3, νη 

νηθνλνκηθνέ θνξεέο ζα πξΫπεη  λα πξνζθνκέζνπλ επέζεκα απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα γηα ηνλ/ηνπο ηερλέηεο 

θαη ηνλ επηβιΫπνληα κεραληθφ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηάζεη. Σα απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα ζα εέλαη νη Ϊδεηεο ηνπο 

θαη ην πηπρέν ά δέπισκα ηνπ κεραληθνχ. 
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B.5. Γηα ηελ απφδεημε ηεο λφκηκεο ζχζηαζεο θαη εθπξνζψπεζεο, ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο εέλαη λνκηθφ πξφζσπν θαη ππνρξενχηαη, θαηΪ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα, λα δειψλεη 

ηελ εθπξνζψπεζε θαη ηηο κεηαβνιΫο ηεο ζε αξκφδηα αξρά (πρ ΓΔΜΖ), πξνζθνκέδεη ζρεηηθφ 

πηζηνπνηεηηθφ ηζρχνπζαο εθπξνζψπεζεο, ην νπνέν πξΫπεη λα Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξηΪληα (30) εξγΪζηκεο 

εκΫξεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπ. ηηο ινηπΫο πεξηπηψζεηο ηα θαηΪ πεξέπησζε λνκηκνπνηεηηθΪ 

Ϋγγξαθα ζχζηαζεο θαη λφκηκεο εθπξνζψπεζεο (φπσο θαηαζηαηηθΪ, πηζηνπνηεηηθΪ κεηαβνιψλ, 

αληέζηνηρα ΦΔΚ, ζπγθξφηεζε Γ.. ζε ζψκα, ζε πεξέπησζε Α.Δ., θιπ., αλΪινγα κε ηε λνκηθά κνξθά 

ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δάισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη 

εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ θαηΪ ηελ ππνβνιά ηνπο. 

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

πξνθχπηεη απφ πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο αξράο (πρ γεληθφ πηζηνπνηεηηθφ ηνπ ΓΔΜΖ), αξθεέ ε ππνβνιά 

απηνχ, εθφζνλ Ϋρεη εθδνζεέ Ϋσο ηξεηο (3) κάλεο πξηλ απφ ηελ ππνβνιά ηνπ. ηηο ινηπΫο πεξηπηψζεηο ηα 

θαηΪ πεξέπησζε λνκηκνπνηεηηθΪ Ϋγγξαθα λφκηκεο ζχζηαζεο θαη κεηαβνιψλ (φπσο θαηαζηαηηθΪ, 

πηζηνπνηεηηθΪ κεηαβνιψλ, αληέζηνηρα ΦΔΚ, θιπ., αλΪινγα κε ηε λνκηθά κνξθά ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξΫα), ζπλνδεπφκελα απφ ππεχζπλε δάισζε ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ 

θαηΪ ηελ ππνβνιά ηνπο. 

Οη αιινδαπνέ νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνζθνκέδνπλ ηα πξνβιεπφκελα, θαηΪ ηε λνκνζεζέα ηεο ρψξαο 

εγθαηΪζηαζεο, απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα, θαη εθφζνλ δελ πξνβιΫπνληαη, ππεχζπλε δάισζε  ηνπ λφκηκνπ 

εθπξνζψπνπ, απφ ηελ νπνέα απνδεηθλχνληαη ηα αλσηΫξσ σο πξνο ηε λφκηκε ζχζηαζε, κεηαβνιΫο θαη 

εθπξνζψπεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα. 

Οη σο Ϊλσ ππεχζπλεο δειψζεηο γέλνληαη απνδεθηΫο, εθφζνλ Ϋρνπλ ζπληαρζεέ κεηΪ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο 

πξφζθιεζεο γηα ηελ ππνβνιά ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Απφ ηα αλσηΫξσ Ϋγγξαθα πξΫπεη λα πξνθχπηνπλ ε λφκηκε ζχζηαζε  ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, φιεο νη 

ζρεηηθΫο ηξνπνπνηάζεηο ησλ θαηαζηαηηθψλ, ην/ηα πξφζσπν/α πνπ δεζκεχεη/νπλ λφκηκα ηελ εηαηξέα 

θαηΪ ηελ εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ (λφκηκνο εθπξφζσπνο, δηθαέσκα ππνγξαθάο θιπ.), 

ηπρφλ ηξέηνη, ζηνπο νπνένπο Ϋρεη ρνξεγεζεέ εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, θαζψο θαη ε ζεηεέα ηνπ/ησλ ά/θαη 

ησλ κειψλ ηνπ νξγΪλνπ δηνέθεζεο/ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ. 

Β.6. Οη ελψζεηο ά θνηλνπξαμέεο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ, ππνβΪιινπλ 

ηα παξαπΪλσ, θαηΪ πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθΪ, γηα θΪζε νηθνλνκηθφ θνξΫα πνπ ζπκκεηΫρεη ζηελ 

Ϋλσζε ά θνηλνπξαμέα, ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην Ϊξζξν 19 παξ. 2 ηνπ λ. 4412/2016  

θαη επηπξφζζεηα ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ά ζπκβνιαηνγξαθηθφ πιεξεμνχζην ηεο Ϋλσζεο ά 

θνηλνπξαμέαο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη:  

α) ν θνηλφο εθπξφζσπνο ηεο Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο θαη ν αλαπιεξσηάο ηνπ,  

β) Ζ Ϋθηαζε θαη ην εέδνο ζπκκεηνράο (ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο θαηαλνκάο ακνηβάο κεηαμχ ηνπο) 

θΪζε κΫινπο ζηελ Έλσζε ά Κνηλνπξαμέα  

γ)  Όηη ηα κΫιε ηεο Έλσζεο ά Κνηλνπξαμέαο επζχλνληαη αιιειεγγχσο θαη εηο νιφθιεξνλ Ϋλαληη ηεο 

ΑλαζΫηνπζαο Αξράο γηα ηελ ηάξεζε ησλ ππνρξεψζεψλ ηνπο σο Αλαδφρνπ Έλσζεο, κΫρξη πιάξνπο 

εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 
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Β.7. ηελ πεξέπησζε πνπ νηθνλνκηθφο θνξΫαο επηζπκεέ λα ζηεξηρζεέ ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ θνξΫσλ, 

ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 2.2.8.1 γηα ηελ απφδεημε φηη ζα Ϋρεη ζηε δηΪζεζά ηνπ ηνπο αλαγθαένπο 

πφξνπο,  πξνζθνκέδεη, α) ηδέσο, ζρεηηθά Ϋγγξαθε δΫζκεπζε ησλ θνξΫσλ απηψλ γηα ηνλ ζθνπφ απηφ
4
 θαη 

β) ηα δηθαηνινγεηηθΪ  πνπ απνδεηθλχνπλ φηη δε ζπληξΫρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 

2.2.3 θαη φηη πιεξνχλ ηα ζρεηηθΪ θξηηάξηα επηινγάο θαηΪ πεξέπησζε (παξΪγξαθνη 2.2.4 – 2.2.6). 

Β.8. ηελ πεξέπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο πξνηέζεηαη λα αλαζΫζεη ηκάκα/ηα ηεο ζχκβαζεο ππφ 

κνξθά ππεξγνιαβέαο ζε ηξέηνπο, ζε πνζνζηφ πνπ ππεξβαέλεη ην 30% ηεο ζπλνιηθάο αμέαο ηεο 

ζχκβαζεο, ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 2.2.8.2, πξνζθνκέδεη ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ απνδεηθλχνπλ φηη 

δε ζπληξΫρνπλ νη ιφγνη απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο.  

Γ.    ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΔΗ: 

ρεηηθΪ κε ηελ ππνρξΫσζε ππνβνιάο πξσηνηχπσλ ά επηθπξσκΫλσλ αληηγξΪθσλ εγγξΪθσλ ζε 

δηαγσληζκνχο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ δηεπθξηλέδνληαη ηα εμάο: 

1. ΑπιΪ αληέγξαθα δεκνζέσλ εγγξΪθσλ: 

Γέλνληαη ππνρξεσηηθΪ απνδεθηΪ επθξηλά θσηναληέγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ ά ησλ αθξηβψλ αληηγξΪθσλ 

ησλ δεκνζέσλ εγγξΪθσλ, πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ απφ ηηο ππεξεζέεο θαη ηνπο θνξεέο ηεο πεξέπησζεο α' ηεο 

παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ λφκνπ 4250/2014. εκεησηΫνλ φηη ε παξαπΪλσ ξχζκηζε δελ θαηαιακβΪλεη ηα 

ζπκβνιαηνγξαθηθΪ Ϋγγξαθα (ι.ρ. πιεξεμνχζηα, Ϋλνξθεο βεβαηψζεηο θ.ν.θ.), γηα ηα νπνέα ζπλερέδεη λα 

πθέζηαηαη ε ππνρξΫσζε ππνβνιάο επηθπξσκΫλσλ αληηγξΪθσλ. 

2. ΑπιΪ αληέγξαθα αιινδαπψλ δεκνζέσλ εγγξΪθσλ: 

Δπέζεο, γέλνληαη απνδεθηΪ επθξηλά θσηναληέγξαθα απφ αληέγξαθα εγγξΪθσλ πνπ Ϋρνπλ εθδνζεέ απφ 

αιινδαπΫο αξρΫο, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη απηΪ εέλαη λνκέκσο επηθπξσκΫλα απφ ηελ αξκφδηα αξρά ηεο 

ρψξαο απηάο, θαη Ϋρνπλ επηθπξσζεέ απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ 

Κψδηθα Γηθεγφξσλ (Ν4194/2013). εκεηψλεηαη φηη δελ ζέγνληαη θαη εμαθνινπζνχλ λα ηζρχνπλ, νη 

απαηηάζεηο ππνβνιάο δεκνζέσλ εγγξΪθσλ κε ζπγθεθξηκΫλε επηζεκεέσζε (APOSTILLE), νη νπνέεο 

απνξξΫνπλ απφ δηεζλεέο ζπκβΪζεηο ηεο ρψξαο (χκβαζε ηεο ΥΪγεο) ά Ϊιιεο δηαθξαηηθΫο ζπκθσλέεο (βι. 

θαη ζεκεέν 6.2.)  

3. ΑπιΪ αληέγξαθα ηδησηηθψλ εγγξΪθσλ:  

Γέλνληαη ππνρξεσηηθΪ απνδεθηΪ επθξηλά θσηναληέγξαθα απφ αληέγξαθα ηδησηηθψλ εγγξΪθσλ ηα νπνέα 

Ϋρνπλ επηθπξσζεέ απφ δηθεγφξν, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 36 παξ. 2 β) ηνπ Κψδηθα 

Γηθεγφξσλ (Ν 4194/2013), θαζψο θαη επθξηλά θσηναληέγξαθα απφ ηα πξσηφηππα φζσλ ηδησηηθψλ 

εγγξΪθσλ θΫξνπλ ζεψξεζε απφ ππεξεζέεο θαη θνξεέο ηεο πεξέπησζεο α' ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ 

λφκνπ 4250/2014. ΔηδηθΪ ηα αιινδαπΪ ηδησηηθΪ Ϋγγξαθα ζπλνδεχνληαη απφ κεηΪθξαζά ηνπο ζηελ 

ειιεληθά γιψζζα επηθπξσκΫλε εέηε απφ πξφζσπν αξκφδην θαηΪ ηηο δηαηΪμεηο ηεο εζληθάο λνκνζεζέαο 

εέηε απφ ην πξφζσπν θαηΪ ην λφκν αξκφδην ηεο ρψξαο ζηελ νπνέα Ϋρεη ζπληαρζεέ ην Ϋγγξαθν (παξ. 14 

Ϊξζξν 107 ηνπ λ. 4497/2017)  
4. Πξσηφηππα Ϋγγξαθα θαη επηθπξσκΫλα αληέγξαθα: 

Γέλνληαη ππνρξεσηηθΪ απνδεθηΪ θαη πξσηφηππα ά λνκέκσο επηθπξσκΫλα αληέγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

εγγξΪθσλ, εθφζνλ ππνβιεζνχλ απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο. 

                                                           
4 Πξβι. Ϊξζξν 78 παξ.1/ Ϊξζξν 80 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016. Ζ σο Ϊλσ δΫζκεπζε κπνξεέ λα πξνθχπηεη απφ ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ κεηαμχ πξνζθΫξνληνο 

θαη ηξέηνπ, ζηηο ηθαλφηεηεο ηνπ νπνένπ ζηεξέδεηαη, ά απφ νπνηνδάπνηε θαηΪιιειν Ϋγγξαθν. 
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5. ΠξνζθνξΫο αιινδαπψλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ 

Οη αιινδαπνέ νηθνλνκηθνέ θνξεέο δελ Ϋρνπλ ηελ ππνρξΫσζε λα ππνγξΪθνπλ ηα δηθαηνινγεηηθΪ ηεο 

παξαθΪησ παξαγξΪθνπ 2.3 ηεο  παξνχζεο κε ρξάζε πξνεγκΫλεο ειεθηξνληθάο ππνγξαθάο, αιιΪ κπνξεέ 

λα ηα απζεληηθνπνηνχλ κε νπνηνλδάπνηε Ϊιινλ πξφζθνξν ηξφπν, εθφζνλ ζηε ρψξα πξνΫιεπζάο ηνπο δελ 

εέλαη ππνρξεσηηθά ε ρξάζε πξνεγκΫλεο ςεθηαθάο ππνγξαθάο ζε δηαδηθαζέεο ζχλαςεο δεκνζέσλ 

ζπκβΪζεσλ. 

 ηηο πεξηπηψζεηο απηΫο ε πξνζθνξΪ ά ε αέηεζε ζπκκεηνράο ζπλνδεχεηαη κε ππεχζπλε δάισζε, ζηελ 

νπνέα δειψλεηαη φηη, ζηε ρψξα πξνΫιεπζεο δελ πξνβιΫπεηαη ε ρξάζε πξνεγκΫλεο ςεθηαθάο ππνγξαθάο 

ά φηη, ζηε ρψξα πξνΫιεπζεο δελ εέλαη ππνρξεσηηθά ε ρξάζε πξνεγκΫλεο ςεθηαθάο ππνγξαθάο γηα ηε 

ζπκκεηνρά ζε δηαδηθαζέεο ζχλαςεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ. (Ϊξζξν 92 ηνπ Ν. 4412/2016, φπσο 

ηξνπνπνηάζεθε κε ηελ πεξέπησζε β΄ παξ. 8 ηνπ Ϊξζξνπ 43 ηνπ Ν. 4605/2019). 

ηηο πεξηπηψζεηο πνπ κε ηελ  πξνζθνξΪ ά ηελ αέηεζε ζπκκεηνράο  ππνβΪιινληαη ηδησηηθΪ Ϋγγξαθα, 

απηΪ γέλνληαη απνδεθηΪ εέηε θαηΪ ηα πξνβιεπφκελα ζηηο δηαηΪμεηο ηνπ λ. 4250/2014 (Α΄ 94) εέηε θαη ζε 

απιά θσηνηππέα, εθφζνλ ζπλππνβΪιιεηαη ππεχζπλε δάισζε, ζηελ νπνέα βεβαηψλεηαη ε αθξέβεηΪ ηνπο 

θαη ε νπνέα θΫξεη ππνγξαθά  κεηΪ ηελ Ϋλαξμε ηεο δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ζχκβαζεο (Ϊξζξν 92 ηνπ Ν. 

4412/2016, φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηελ πεξέπησζε β΄ παξ. 8 ηνπ Ϊξζξνπ 43 ηνπ Ν. 4605/2019 θαη ηελ 

πεξέπησζε 4 ηνπ Ϊξζξνπ 56 ηνπ Ν. 4609/2019). 

Σν ΔΔΔ κπνξεέ λα ππνγξΪθεηαη Ϋσο δΫθα (10) εκΫξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ησλ 

πξνζθνξψλ ά ηεο αηηάζεσο ζπκκεηνράο. 

 

2.4 ΚαηΪξηηζε - Πεξηερφκελν Πξνζθνξψλ 

2.4.1 Γεληθνέ φξνη ππνβνιάο πξνζθνξψλ 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ππνβΪιινπλ ηελ πξνζθνξΪ, ηα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ γηα ηε ζπκκεηνρά 

ηνπο ζηελ παξνχζα δηαγσληζηηθά δηαδηθαζέα θαη κΫρξη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο κΫζσ ηνπ πζηάκαηνο 

κε ηξφπν θαη ζε ρξφλν πνπ νξέδεηαη θαηΪ πεξέπησζε ζηηο δηαηΪμεηο ηεο θεέκελεο λνκνζεζέαο θαη ηηο 

απαηηάζεηο πνπ νξέδνληαη ζηελ παξνχζα Γηαθάξπμε θαη ηελ κειΫηε ηεο Γ/λζεο Ζιεθηξνινγηθνχ, πνπ 

απνηειεέ αλαπφζπαζην ηκάκα ηεο παξνχζαο, γηα ην ζχλνιν ησλ πεξηγξαθφκελσλ πξνκεζεηψλ. 

Γελ επηηξΫπνληαη ελαιιαθηηθΫο πξνζθνξΫο.  

Ζ Ϋλσζε ά θνηλνπξαμέα νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ ππνβΪιιεη θνηλά πξνζθνξΪ, ε νπνέα ππνγξΪθεηαη 

ππνρξεσηηθΪ ειεθηξνληθΪ εέηε απφ φινπο ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ απνηεινχλ ηελ Ϋλσζε ά 

θνηλνπξαμέα, εέηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο λνκέκσο εμνπζηνδνηεκΫλν. ηελ πξνζθνξΪ απαξαηηάησο 

πξΫπεη λα πξνζδηνξέδεηαη ε Ϋθηαζε θαη ην εέδνο ηεο ζπκκεηνράο ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο 

θαηαλνκάο ακνηβάο κεηαμχ ηνπο) θΪζε κΫινπο ηεο Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο, θαζψο θαη ν 

εθπξφζσπνο/ζπληνληζηάο απηάο. 

2.4.2 Υξφλνο θαη Σξφπνο ππνβνιάο πξνζθνξψλ  

2.4.2.1 Οη πξνζθνξΫο ππνβΪιινληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο ειεθηξνληθΪ, κΫζσ ηεο δηαδηθηπαθάο 

πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ΔΖΓΖ, κΫρξη ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ ζα 

νξηζηεέ ζηελ απφθαζε ΓεκΪξρνπ, ζηελ ειιεληθά γιψζζα, ζε ειεθηξνληθφ θΪθειν, ζχκθσλα κε ηα 

αλαθεξφκελα ζην λ.4412/2016, ηδέσο Ϊξζξα 36 θαη 37 θαη ηελ Τπνπξγηθά Απφθαζε αξηζκ. 56902/215 

(ΦΔΚ 1924 Β΄/02.06.18) «Σερληθέο ιεπηνκέξεηεο θαη δηαδηθαζίεο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο 

Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (Δ..Η.ΓΗ.)».  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Γηα ηε ζπκκεηνρά ζην δηαγσληζκφ νη ελδηαθεξφκελνη νηθνλνκηθνέ θνξεέο απαηηεέηαη λα δηαζΫηνπλ 

εγθεθξηκΫλε πξνεγκΫλε ειεθηξνληθά ππνγξαθά ά πξνεγκΫλε ειεθηξνληθά ππνγξαθά πνπ 

ππνζηεξέδεηαη απφ εγθεθξηκΫλν πηζηνπνηεηηθφ ην νπνέν ρνξεγάζεθε απφ Ϋλαλ εγθεθξηκΫλν πΪξνρν 

ππεξεζηψλ πηζηνπνέεζεο, ν νπνένο πεξηιακβΪλεηαη ζηνλ θαηΪινγν εκπέζηεπζεο πνπ πξνβιΫπεηαη ζηελ 

απφθαζε 2009/767/ΔΚ θαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Καλνληζκφ (ΔΔ) 910/2014 θαη ηηο δηαηΪμεηο 

ηεο Τ.Α. 56902/215 “ΣερληθΫο ιεπηνκΫξεηεο θαη δηαδηθαζέεο ιεηηνπξγέαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο 

Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Δ..Ζ.ΓΖ.)» (ΦΔΚ Β 1924/02.06.2017) θαη λα εγγξαθνχλ ζην 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα (ΔΖΓΖ- Γηαδηθηπαθά πχιε www.promitheus.gov.gr) αθνινπζψληαο ηελ 

δηαδηθαζέα εγγξαθάο ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηεο έδηαο Τ.Α. 

Δπηζεκαέλεηαη φηη, νη αιινδαπνέ νηθνλνκηθνέ θνξεέο δελ Ϋρνπλ ηελ ππνρξΫσζε λα ππνγξΪθνπλ ηα 

δηθαηνινγεηηθΪ πνπ ππνβΪιινπλ κε ηελ  πξνζθνξΪ ηνπο, κε ρξάζε πξνεγκΫλεο ειεθηξνληθάο 

ππνγξαθάο, αιιΪ κπνξεέ λα ηα απζεληηθνπνηνχλ κε νπνηνλδάπνηε Ϊιιν πξφζθνξν ηξφπν, εθφζνλ ζηε 

ρψξα πξνΫιεπζάο ηνπο δελ εέλαη ππνρξεσηηθά ε ρξάζε πξνεγκΫλεο ςεθηαθάο ππνγξαθάο ζε 

δηαδηθαζέεο ζχλαςεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ. ηηο πεξηπηψζεηο απηΫο ε αέηεζε ζπκκεηνράο ζπλνδεχεηαη 

κε ππεχζπλε δάισζε ζηελ νπνέα δειψλεηαη φηη ζηελ ρψξα πξνΫιεπζεο δελ πξνβιΫπεηαη ε ρξάζε  

πξνεγκΫλεο ςεθηαθάο ππνγξαθάο ά φηη ζηελ ρψξα πξνΫιεπζεο δελ εέλαη ππνρξεσηηθά ε ρξάζε 

πξνεγκΫλεο ςεθηαθάο ππνγξαθάο γηα ηελ ζπκκεηνρά ζε δηαδηθαζέεο ζχλαςεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ. 

Ζ ππεχζπλε δάισζε ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ θΫξεη ππνγξαθά Ϋσο θαη δΫθα (10) εκΫξεο πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

2.4.2.2 Ο ρξφλνο ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο θαη νπνηαδάπνηε ειεθηξνληθά επηθνηλσλέα κΫζσ ηνπ 

ζπζηάκαηνο βεβαηψλεηαη απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα κε ππεξεζέεο ρξνλνζάκαλζεο, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 37 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ην Ϊξζξν 9 ηεο σο Ϊλσ Τπνπξγηθάο Απφθαζεο. 

ΜεηΪ ηελ παξΫιεπζε ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο θαη ψξαο, δελ ππΪξρεη ε δπλαηφηεηα ππνβνιάο 

πξνζθνξΪο ζην χζηεκα. ε πεξηπηψζεηο ηερληθάο αδπλακέαο ιεηηνπξγέαο ηνπ ΔΖΓΖ, ε 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά ζα ξπζκέζεη ηα ηεο ζπλΫρεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ κε ζρεηηθά αλαθνέλσζά ηεο (Ϊξζξν 

37 παξ. 4 ηνπ λ.4412/2016). 

2.4.2.3 Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ππνβΪιινπλ ηελ πξνζθνξΪ ηνπο ζε ειεθηξνληθφ θΪθειν, ν νπνένο 

πεξηιακβΪλεη ηα αθφινπζα:  

(α) Ϋλαλ (ππν)θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο –Σερληθά ΠξνζθνξΪ» ζηνλ 

νπνέν πεξηιακβΪλνληαη ηα θαηΪ πεξέπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ θαη ε ηερληθά πξνζθνξΪ,  

ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο θεέκελεο λνκνζεζέαο θαη ηελ παξνχζα. 

(β) Ϋλαλ (ππν)θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ» ζηνλ νπνέν πεξηιακβΪλεηαη ε 

νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα θαη ηα θαηΪ πεξέπησζε απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ.  

Απφ ηνλ πξνζθΫξνληα ζεκαέλνληαη κε ρξάζε ηνπ ζρεηηθνχ πεδένπ ηνπ ζπζηάκαηνο ηα ζηνηρεέα εθεέλα 

ηεο πξνζθνξΪο ηνπ πνπ Ϋρνπλ εκπηζηεπηηθφ ραξαθηάξα, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 21 ηνπ λ. 

4412/16. Δθφζνλ Ϋλαο νηθνλνκηθφο θνξΫαο ραξαθηεξέδεη πιεξνθνξέεο σο εκπηζηεπηηθΫο, ιφγσ χπαξμεο 

ηερληθνχ ά εκπνξηθνχ απνξξάηνπ, ζηε ζρεηηθά δάισζά ηνπ, αλαθΫξεη ξεηΪ φιεο ηηο ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο 

λφκνπ ά δηνηθεηηθΫο πξΪμεηο πνπ επηβΪιινπλ ηελ εκπηζηεπηηθφηεηα ηεο ζπγθεθξηκΫλεο πιεξνθνξέαο. 
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Γελ ραξαθηεξέδνληαη σο εκπηζηεπηηθΫο πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηηο ηηκΫο κνλΪδνο, ηηο πξνζθεξφκελεο 

πνζφηεηεο, ηελ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ θαη ηα ζηνηρεέα ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη 

γηα ηελ αμηνιφγεζά ηεο, ζχκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 21 ηνπ λ. 4412/2016. 

2.4.2.4  Ο ρξάζηεο - νηθνλνκηθφο θνξΫαο ππνβΪιιεη ηνπο αλσηΫξσ (ππν)θαθΫινπο κΫζσ ηνπ 

πζηάκαηνο, φπσο πεξηγξΪθεηαη παξαθΪησ:  

πληΪζζεη ηελ ηερληθά θαη νηθνλνκηθά ηνπ πξνζθνξΪ ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληέζηνηρε εηδηθά 

ειεθηξνληθά θφξκα ηνπ ζπζηάκαηνο θαη επηζπλΪπηνληαο ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν «πλεκκΫλσλ 

Ζιεθηξνληθάο ΠξνζθνξΪο» θαη ζηνλ θαηΪ πεξέπησζε (ππφ)θΪθειν φια ηα ζηνηρεέα ηεο πξνζθνξΪο ηνπ 

ζε κνξθά αξρεένπ .pdf 

ηε ζπλΫρεηα, παξΪγεη απφ ην ζχζηεκα ηα ειεθηξνληθΪ αξρεέα (εθηππψζεηο ηεο Σερληθάο ΠξνζθνξΪο 

Πξνκεζεπηά θαη ηεο Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο Πξνκεζεπηά ζε κνξθά αξρεένπ .pdf), ηα νπνέα 

ππνγξΪθνληαη ειεθηξνληθΪ θαη επηζπλΪπηνληαη ζηνπο αληέζηνηρνπο (ππφ)θαθΫινπο ηεο πξνζθνξΪο απφ 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα. 

ΔηδηθΪ, ηα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2.4.4 ηεο παξνχζαο 

ππνβΪιινληαη ζηνλ (ππν)θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο – Σερληθά ΠξνζθνξΪ»,  

ειεθηξνληθΪ, ζε κνξθά αξρεένπ Portable Document Format (PDF) θαη εθφζνλ Ϋρνπλ 

ζπληαρζεέ/παξαρζεέ απφ ηνλ έδην, θΫξνπλ εγθεθξηκΫλε πξνεγκΫλε ειεθηξνληθά ππνγξαθά, ρσξέο λα 

απαηηεέηαη ζεψξεζε γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο.  

Σα ζηνηρεέα πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηελ εηδηθά ειεθηξνληθά θφξκα ηνπ ζπζηάκαηνο θαη ηνπ 

παξαγφκελνπ ειεθηξνληθΪ ππνγεγξακκΫλνπ ειεθηξνληθνχ αξρεένπ πξΫπεη λα ηαπηέδνληαη.  

ΚαηΪ ηε ζπζηεκηθά ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο, ην χζηεκα πξαγκαηνπνηεέ απηνκαηνπνηεκΫλνπο 

ειΫγρνπο επηβεβαέσζεο ηεο ειεθηξνληθάο πξνζθνξΪο ζε ζρΫζε κε ηα παξαρζΫληα ειεθηξνληθΪ αξρεέα  

θαη εθφζνλ νη Ϋιεγρνη απηνέ απνβνχλ επηηπρεέο, ε πξνζθνξΪ ππνβΪιιεηαη ζην χζηεκα. ΓηαθνξεηηθΪ, 

ε πξνζθνξΪ δελ ππνβΪιιεηαη θαη ην χζηεκα ελεκεξψλεη ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα κε ζρεηηθφ κάλπκα 

ζθΪικαηνο ζηε δηεπαθά ηνπ ρξάζηε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, πξνθεηκΫλνπ ν ηειεπηαένο λα πξνβεέ ζηηο 

ζρεηηθΫο ελΫξγεηεο δηφξζσζεο. 

2.4.2.5 Δθφζνλ νη ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο θαη νη νηθνλνκηθνέ φξνη δελ Ϋρνπλ απνηππσζεέ ζην ζχλνιφ 

ηνπο ζηηο εηδηθΫο ειεθηξνληθΫο θφξκεο ηνπ πζηάκαηνο, νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο επηζπλΪπηνπλ 

ειεθηξνληθΪ ππνγεγξακκΫλα ηα ζρεηηθΪ ειεθηξνληθΪ αξρεέα (ηδέσο ηερληθά θαη νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ). 

Απφ ην χζηεκα εθδέδεηαη ειεθηξνληθά απφδεημε ππνβνιάο πξνζθνξΪο, ε φπνηα απνζηΫιιεηαη ζηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξΫα κε κάλπκα ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ.  

2.4.2.6 Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζέκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθά ππνβνιά ησλ σο Ϊλσ ζηνηρεέσλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκέδνληαη ππνρξεσηηθΪ απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, ζην 

Γεληθφ Πξσηφθνιιν ηνπ Γάκνπ Αζελαέσλ (Ληνζέσλ 22, 2
νο

 φξνθνο. Ώξεο: 08:00 – 15:00) ζε Ϋληππε 

κνξθά θαη ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, ζηνλ νπνέν ζα πξΫπεη λα αλαγξΪθνληαη επθξηλψο ηα αθφινπζα:  

α) Πξνο ηνλ Πξφεδξν ηεο Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ,  

β) ε θξΪζε «ΣΟΗΥΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ», 
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γ) ε επσλπκέα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, 

δ) ν ηέηινο ηεο πξνθάξπμεο ζχκβαζεο κε ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα πξνζεζκέαο ππνβνιάο 

ειεθηξνληθψλ πξνζθνξψλ, 

ε) ηα ζηνηρεέα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, 

ηα ζηνηρεέα ηεο ειεθηξνληθάο πξνζθνξΪο ηα νπνέα απαηηεέηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθά 

ζχκθσλα κε ηνλ λ. 4250/2014. ΣΫηνηα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ εέλαη ελδεηθηηθΪ ε εγγπεηηθά 

επηζηνιά ζπκκεηνράο, ηα πξσηφηππα Ϋγγξαθα ηα νπνέα Ϋρνπλ εθδνζεέ απφ ηδησηηθνχο θνξεέο θαη δε 

θΫξνπλ επηθχξσζε απφ δηθεγφξν, θαζψο θαη ηα Ϋγγξαθα πνπ θΫξνπλ ηε θξαγέδα ηεο ΥΪγεο 

(Apostille). 

Γελ πξνζθνκέδνληαη ζε Ϋληππε κνξθά ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ ηα νπνέα θΫξνπλ εγθεθξηκΫλε 

πξνεγκΫλε ειεθηξνληθά ππνγξαθά ά πξνεγκΫλε ειεθηξνληθά ππνγξαθά κε ρξάζε εγθεθξηκΫλσλ 

πηζηνπνηεηηθψλ ζχκθσλα κε ηελ παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηεο ΤΑ 56902/215 (ΦΔΚ 1924 Β΄/02.06.18), ηα 

ΦΔΚ, ηα ηερληθΪ θπιιΪδηα θαη φζα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ πξνβιΫπεηαη απφ ην λ. 4250/2014 φηη 

νη θνξεέο ππνρξενχληαη λα απνδΫρνληαη ζε αληέγξαθα ησλ πξσηνηχπσλ. 

Ζ  αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα δεηεέ  απφ πξνζθΫξνληεο θαη ππνςάθηνπο ζε νπνηνδάπνηε ρξνληθφ 

ζεκεέν θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηεο δηαδηθαζέαο, λα ππνβΪιινπλ ζε Ϋληππε κνξθά θαη ζε εχινγε πξνζεζκέα 

φια ά νξηζκΫλα δηθαηνινγεηηθΪ θαη ζηνηρεέα  πνπ Ϋρνπλ ππνβΪιεη ειεθηξνληθΪ,  φηαλ απηφ απαηηεέηαη 

γηα ηελ νξζά δηεμαγσγά ηεο δηαδηθαζέαο. 

Ο ζθξαγηζκΫλνο θΪθεινο ζα πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη: 

1) Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, κε ηελ Ϋλδεημε «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο», ν νπνένο πξΫπεη 

λα πεξηΫρεη ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξΪγξαθν 2.4.3.1 ηεο παξνχζεο Ϋγγξαθα.  

2) Ξερσξηζηφ ζθξαγηζκΫλν θΪθειν, κε ηελ Ϋλδεημε «Σερληθά ΠξνζθνξΪ», ν νπνένο ζα πξΫπεη λα 

πεξηΫρεη φια ηα απαηηνχκελα απφ ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηεο παξαγξΪθνπ 2.4.3.2 ηεο παξνχζαο 

ζηνηρεέα.  

 Αλ ηα ηερληθΪ ζηνηρεέα ηεο πξνζθνξΪο δελ εέλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγΪινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ 

θπξέσο θΪθειν, ηφηε απηΪ ζπζθεπΪδνληαη ρσξηζηΪ θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξέσο θΪθειν κε ηηο έδηεο 

ελδεέμεηο.  

Οη σο Ϊλσ μερσξηζηνέ ζθξαγηζκΫλνη θΪθεινη θΫξνπλ επέζεο ηηο ελδεέμεηο ηνπ θπξέσο θαθΫινπ. 

2.4.2.6 Απφζπξζε ΠξνζθνξΪο 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο δχλαληαη λα δεηάζνπλ ηελ απφζπξζε ηεο ππνβιεζεέζαο πξνζθνξΪο, πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο, κε Ϋγγξαθν αέηεκΪ ηνπο πξνο ηελ ΑλαζΫηνπζα 

Αξρά, ζε κνξθά ειεθηξνληθνχ αξρεένπ Portable Document Format (PDF) πνπ θΫξεη εγθεθξηκΫλε 

πξνεγκΫλε ειεθηξνληθά ππνγξαθά, κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλέα» ηνπ πζηάκαηνο. 

ΠηζηνπνηεκΫλνο ρξάζηεο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, κεηΪ απφ ζρεηηθά απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθάο 

Δπηηξνπάο ηνπ Γάκνπ Αζελαέσλ, ε νπνέα απνδΫρεηαη ην ζρεηηθφ αέηεκα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, 

κπνξεέ λα πξνβεέ ζηελ απφξξηςε ηεο ζρεηηθάο ειεθηξνληθάο πξνζθνξΪο ζην χζηεκα πξηλ ηελ 

θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο.  

Καηφπηλ, ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο δχλαηαη λα ππνβΪιιεη εθ λΫνπ πξφζθνξα κΫζσ ηνπ πζηάκαηνο Ϋσο 

ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο πξνζθνξΪο. 
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2.4.3  Πεξηερφκελα  (ππφ)θαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο - Σερληθά ΠξνζθνξΪ»  

2.4.3.1 Σα ζηνηρεέα θαη δηθαηνινγεηηθΪ γηα ηε ζπκκεηνρά ησλ πξνζθεξφλησλ ζηελ παξνχζα 

δηαγσληζηηθά δηαδηθαζέα πεξηιακβΪλνπλ:  

i. ην Δληαέν Δπξσπατθφ Έληππν χκβαζεο (Δ.Δ.Δ..), φπσο πξνβιΫπεηαη ζηελ παξ. 1 θαη 3 ηνπ 

Ϊξζξνπ 79 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ VI ηεο παξνχζαο. 

Οη πξνζθΫξνληεο ζπκπιεξψλνπλ ην ζρεηηθφ πξφηππν ΔΔΔ, ην νπνέν ζα εέλαη αλαξηεκΫλν, ζε κνξθά 

αξρεέσλ ηχπνπ XML θαη PDF, ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ  ζπζηεκηθνχ δηαγσληζκνχ, κΫζσ ηεο 

δηαδηθηπαθάο πχιεο  www.promitheus.gov.gr ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.. θαη απνηειεέ αλαπφζπαζην κΫξνο ηεο 

παξνχζαο. 

Οη ελψζεηο/θνηλνπξαμέεο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ, ππνβΪιινπλ ην 

ΔΔΔ γηα θΪζε νηθνλνκηθφ θνξΫα πνπ ζπκκεηΫρεη ζηελ Ϋλσζε/θνηλνπξαμέα. 

ii. Σελ Δγγχεζε πκκεηνράο, φπσο πξνβιΫπεηαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2.1.5 θαη 2.2.2 αληέζηνηρα ηεο 

παξνχζαο δηαθάξπμεο. 

Ζ εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο πξνζθνκέδεηαη ζε Ϋληππε κνξθά (πξσηφηππν) εληφο ηξηψλ (3) 

εξγαζέκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθά ππνβνιά. 

Ζ εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο ζπκπιεξψλεηαη ζχκθσλα κε ην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  V ηεο παξνχζαο.  

ηελ πεξέπησζε Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ε εγγχεζε ζπκκεηνράο πεξηιακβΪλεη 

θαη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ζπκκεηΫρνπλ 

ζηελ Ϋλσζε. 

 

2.4.3.2 H ηερληθά πξνζθνξΪ ζα πξΫπεη λα θαιχπηεη φιεο ηηο απαηηάζεηο θαη ηηο πξνδηαγξαθΫο πνπ 

Ϋρνπλ ηεζεέ απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά κε ην ΠαξΪξηεκα Η «Σερληθά Έθζεζε - ΣερληθΫο 

ΠξνδηαγξαθΫο», θαη ην ΠαξΪξηεκα ΗΗ «πγγξαθά Τπνρξεψζεσλ» ηεο Γηαθάξπμεο, πεξηγξΪθνληαο 

αθξηβψο πψο νη ζπγθεθξηκΫλεο ηερληθΫο απαηηάζεηο θαη πξνδηαγξαθΫο πιεξνχληαη, θαη πεξηιακβΪλεη 

ηδέσο ηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ, βΪζεη ησλ νπνέσλ ζα αμηνινγεζεέ ε θαηαιιειφιεηα ησλ 

πξνζθεξφκελσλ αγαζψλ, κε βΪζε ην θξηηάξην αλΪζεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλαιπηηθψο αλαθεξφκελα ζηα 

σο Ϊλσ Παξαξηάκαηα. 

Ζ θΪζε ηερληθά πξνζθνξΪ ζα ζπλνδεχεηαη απφ πιάξε ηερληθά πεξηγξαθά, ηερληθΪ θπιιΪδηα, ηα 

απαηηνχκελα ζχκθσλα κε ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ISO (φπσο αλαιπηηθΪ πεξηγξΪθνληαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η «Σερληθά Έθζεζε - ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο» ζην 4.1 ΠΗΣΟΠΟΗΖΔΗ – 

ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ) θαη φηη εέλαη απαξαέηεην γηα ηελ απνδνρά / ζπκκφξθσζε ησλ πξνζθνξψλ. Σα 

πξνζθεξφκελα εέδε πξΫπεη λα εέλαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο. 

Ο (ππν)θΪθεινο ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο ζα πεξηιακβΪλεη ππνρξεσηηθΪ φζα ISO δεηνχληαη ζηηο 

ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο θαη επηπξνζζΫησο ην θΪησζη: 

- Πηζηνπνηεηηθφ ISO 45001:2018, ά ηζνδχλακν. 

Δπέζεο ζην θΪθειν ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο ζα πεξηιακβΪλνληαη ηα εμάο: 

 Δπέζεκν ηερληθφ θπιιΪδην, ά θαηΪινγνο (πξνζπΫθηνπο) ηνπ θαηαζθεπαζηά ηνπ θσηηζηηθνχ, κε 

ηνλ ηχπν ηνπ πξνζθεξφκελνπ θσηηζηηθνχ θαη κε αλαθνξΪ ζηε ζρεηηθά ζειέδα ηνπ ηερληθνχ 

θπιιαδένπ.  

 Δπέζεκν Ϋγγξαθν (ηερληθφ εγρεηξέδην)  κε πιάξε ηερληθά πεξηγξαθά ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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 Τπ. Γάισζε ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλε ηνπ ζπκκεηΫρνληα νηθνλνκηθνχ θνξΫα πνπ ζα 

αλαθΫξεη φηη θΪζε Φ/ πνπ ζα παξαδνζεέ ζα θΫξεη εκεξνκελέα παξαγσγάο ά θσδηθφ 

παξαγσγάο γηα λα εέλαη δπλαηά ε αλαγλψξηζά ηνπ ζε πεξέπησζε πνπ θΪπνην ηκάκα ά πιηθφ 

αζηνράζεη θαη  εέλαη εληφο ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο. 

 Τπ. Γάισζε ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλε ηνπ ζπκκεηΫρνληα νηθνλνκηθνχ θνξΫα πξνο ηελ 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 94, παξ.5 ηνπ Ν.4412/16,φπνπ  νη 

νηθνλνκηθνέ θνξεέο λα δειψλνπλ ζηελ ηερληθά ηνπο πξνζθνξΪ ηε ρψξα θαηαγσγάο ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο πνπ πξνζθΫξνπλ. ηελ πεξέπησζε πνπ ν πξνζθΫξσλ θαηαζθεπΪδεη ν έδηνο ην ηειηθφ 

πξντφλ, πξΫπεη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξΪ ηνπ, ηελ επηρεηξεκαηηθά κνλΪδα ζηελ νπνέα ζα 

θαηαζθεπΪζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηΪζηαζάο ηεο. ΠξνζθνξΪ 

ζηελ νπνέα δελ ζα ππΪξρεη ε αλσηΫξσ δάισζε, ζα απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε. Όηαλ νη 

πξνζθΫξνληεο δελ ζα θαηαζθεπΪζνπλ νη έδηνη ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθά ηνπο επηρεηξεκαηηθά 

κνλΪδα, ζηελ πξνζθνξΪ ηνπο δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθά κνλΪδα, ζηελ νπνέα ζα 

θαηαζθεπαζηεέ ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηΪζηαζάο ηεο. Δπέζεο, ζηελ 

πξνζθνξΪ ηνπο πξΫπεη λα επηζπλΪςνπλ θαη ππεχζπλε δάισζά ηνπο πξνο ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά 

φηη, ε θαηαζθεπά ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γέλεη απφ ηελ επηρεέξεζε ζηελ νπνέα αλάθεη ά ε 

νπνέα εθκεηαιιεχεηαη νιηθΪ ά κεξηθΪ ηε κνλΪδα θαηαζθεπάο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν 

λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρεέξεζεο απηάο ά ν επέζεκνο αληηπξφζσπφο ηεο Ϋρεη απνδερζεέ 

Ϋλαληέ ηνπο ηελ εθηΫιεζε ηεο ζπγθεθξηκΫλεο πξνκάζεηαο, ζε πεξέπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ 

πξνκεζεπηά ππΫξ ηνπ νπνένπ Ϋγηλε ε απνδνρά. ΠξνζθνξΪ ζηελ νπνέα δελ ζα ππΪξρνπλ νη 

αλσηΫξσ δειψζεηο ζα απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε. Οη ππεχζπλεο δειψζεηο ζα θΫξνπλ 

ππνγξαθά κεηΪ ηελ Ϋλαξμε δηαδηθαζέαο ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

 Θα θαηαηεζεέ ειεθηξνληθφ αξρεέν κε ηα θσηνηερληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ Φ/ ζε κνξθά 

αξρεένπ .ldt ά .ies θαη ζε κνξθά pdf ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλνπ, ζε απνζεθεπηηθφ κΫζν 

(usbstick, cd θ.ι.π.) θαη ζα θαηαηεζεέ θαη βεβαέσζε ηνπ αλαγλσξηζκΫλνπ απφ πηζηνπνηεκΫλν 

θνξΫα, ά δηαπηζηεπκΫλνπ εξγαζηεξένπ, θαηΪ  ην ISO 17025, ζην νπνέν κεηξάζεθαλ ηα 

θσηνηερληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ Φ/. 

Δπηζεκαέλνπκε φηη ζε πεξέπησζε ςεπδψλ ζηνηρεέσλ, επέ ηεο θσηνηερληθάο κειΫηεο, απηνκΪησο 

απνθιεέεηαη ν δηαγσληδφκελνο θαη ηέζεληαη ζε ηζρχ νη λφκηκεο θπξψζεηο. 

 ΔΓΓΤΖΔΗ 

Θα θαηαηεζεέ γξαπηά εγγχεζε ηνπ πξνκεζεπηά, κε ηε κνξθά ππεχζπλεο δάισζεο, γηα ην ζχλνιν ηνπ 

θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θαη γηα ειΪρηζην ρξνληθφ δηΪζηεκα (5) πΫληε  εηψλ. ηελ εγγχεζε απηά 

πεξηιακβΪλεηαη θαη ε βαθά ηνπ θσηηζηηθνχ, φπνπ αλ γηα νπνηνδάπνηε ιφγν, πιελ ηνπ βαλδαιηζκνχ, 

παξνπζηαζηεέ θζνξΪ ά αιινέσζε ηεο βαθάο ηνπ θσηηζηηθνχ, ν πξνκεζεπηάο νθεέιεη λα ην 

αληηθαηαζηάζεη. 

Θα θαηαηεζεέ θαη γξαπηά εγγχεζε ηνπ θαηαζθεπαζηά, κε ηε κνξθά ππεχζπλεο δάισζεο, γηα ην 

ζχλνιν ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θαη γηα ειΪρηζην ρξνληθφ δηΪζηεκα (5) πΫληε  εηψλ, ζηελ νπνέα ζα 

πεξηιακβΪλεηαη θαη ε βαθά σο αλσηΫξσ. 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο αλαθΫξνπλ ην ηκάκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηέζεληαη λα αλαζΫζνπλ ππφ κνξθά 

ππεξγνιαβέαο ζε ηξέηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιΪβνπο πνπ πξνηεέλνπλ. 
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2.4.3.3 Δηδηθφηεξα, ε Σερληθά ΠξνζθνξΪ ησλ ζπκκεηερφλησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ  πξΫπεη λα 

πεξηιακβΪλεη ηα θΪησζη απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα: 

Α. Σνλ ΠΗΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΖ, ν νπνένο ζπκπιεξψλεηαη ζχκθσλα κε ηηο θΪησζη νδεγέεο: 

ηε ζηάιε «ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ - ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ» θαηαγξΪθεηαη ε ζαθάο παξαπνκπά ζε ΠαξΪξηεκα 

ηεο Σερληθάο ΠξνζθνξΪο ην νπνέν ζα πεξηιακβΪλεη αξηζκεκΫλα ΣερληθΪ ΦπιιΪδηα θαηαζθεπαζηψλ 

εμνπιηζκνχ, ά αλαιπηηθΫο ηερληθΫο πεξηγξαθΫο πνπ θαηΪ ηελ θξέζε ηνπ πξνζθΫξνληα ηεθκεξηψλνπλ ηα 

ζηνηρεέα ησλ ΠηλΪθσλ πκκφξθσζεο. 

Δέλαη ππνρξεσηηθά ε ζπκπιάξσζε ησλ παξαπνκπψλ, νη νπνέεο πξΫπεη λα εέλαη θαηΪ ην δπλαηφλ 

ζπγθεθξηκΫλεο (π.ρ. Σερληθφ ΦπιιΪδην 3, ει. 4 ΠαξΪγξαθνο 4, θ.ιπ.). Αληέζηνηρα ζην ηερληθφ 

θπιιΪδην ά ζηε ζρεηηθά αλαθνξΪ, κεζνδνινγηθφ εξγαιεέν, ηερληθά θηι. ζα ππνγξακκηζηεέ ην ζεκεέν 

πνπ ηεθκεξηψλεη ηε ζπκθσλέα ά ππεξθΪιπςε θαη ζα ζεκεησζεέ ε αληέζηνηρε παξΪγξαθνο ηνπ Πέλαθα 

πκκφξθσζεο ζηελ νπνέα θαηαγξΪθεηαη ε δεηνχκελε πξνδηαγξαθά (π.ρ. Πξνδ. 4.18). 

Σνλέδεηαη φηη εέλαη ππνρξεσηηθά ε απΪληεζε ζε φια ηα ζεκεέα ηνπ ΠΗΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΖ θαη ε 

παξνρά φισλ ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ δεηνχληαη. 

ε πεξέπησζε πνπ δελ Ϋρεη ζπκπιεξσζεέ ε ζηάιε «ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΜΔ ΣΔΥΝΗΚΔ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ», γηα Ϋζησ θαη Ϋλα απφ ηνπο φξνπο ζηνλ πέλαθα ζπκκφξθσζεο, ηφηε ζεσξεέηαη φηη 

δελ ππΪξρεη απΪληεζε ζην ζρεηηθφ φξν θαη απνηειεέ ιφγν απνθιεηζκνχ. 

Γελ επηηξΫπνληαη γεληθΫο παξαπνκπΫο ζε ηερληθΪ θπιιΪδηα κε ηξφπν πνπ εέλαη πνιχ δχζθνιν ά 

ρξνλνβφξν λα εληνπηζηεέ ε ζρεηηθά ηεθκεξέσζε. Ζ αξκφδηα Δπηηξνπά κπνξεέ λα απνξξέςεη ηερληθΫο 

πξνζθνξΫο πνπ δελ εκθαλέδνπλ πιεξφηεηα ζηελ ζπκπιάξσζε ησλ παξαπνκπψλ ηφζν ζηνλ πέλαθα 

ζπκκφξθσζεο φζν θαη ζηα ηερληθΪ θπιιΪδηα ά / θαη ζηα θεέκελα ηεθκεξέσζεο ησλ απαηηάζεσλ. 

Οη ζπκκεηΫρνληεο νηθνλνκηθνέ θνξεέο, επηπιΫνλ, ζα πξΫπεη λα ππνβΪιινπλ ηερληθΪ θπιιΪδηα 

θαηαζθεπαζηψλ ά αλαιπηηθΫο πεξηγξαθΫο πνπ λα ηεθκεξηψλνπλ ηα ζηνηρεέα ηνπ ΠΗΝΑΚΑ 

ΤΜΜΟΡΦΧΖ, θαη απφ ηνλ ΠΗΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΖ λα θαέλεηαη ε παξαπνκπά ζηελ 

αληέζηνηρε ζειέδα ησλ αξηζκεκΫλσλ ηερληθψλ θπιιαδέσλ. 

Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο αλαθΫξνπλ ην ηκάκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηέζεληαη λα αλαζΫζνπλ ππφ κνξθά 

ππεξγνιαβέαο ζε ηξέηνπο, θαζψο θαη ηνπο ππεξγνιΪβνπο πνπ πξνηεέλνπλ. 

Β. ΓΔΗΓΜΑΣΑ 

ΔπηπιΫνλ, ζηελ ηερληθά πξνζθνξΪ απαηηεέηαη   θαηΪζεζε δεέγκαηνο, φπσο απηφ πεξηγξΪθεηαη 

αλαιπηηθΪ ζηα  ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ Η & ΗΗ ηεο παξνχζεο. 

Ζ θαηΪζεζε ηνπ δεέγκαηνο ζα γέλεη ζην  ρξνληθφ δηΪζηεκα ησλ ηξηψλ (3) εξγΪζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ 

εκεξνκελέα ηεο ειεθηξνληθάο ππνβνιάο ηεο  πξνζθνξΪο ηνπο ζην ΔΖΓΖ θαη ζα ζπλνδεχνληαη απφ 

δειηέν απνζηνιάο.  

Σα δεέγκαηα ζα θαηαηεζνχλ  ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 214 ηνπ λ.4412/16 θαη  ζα 

παξαδνζνχλ απφ ηνπο ζπκκεηΫρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξεέο  ζηελ απνζάθε ηεο Γ/λζεο Ζιεθηξνινγηθνχ: 

ΠΪξνδνο Λ. Αζελψλ 65Α (φπηζζελ LADA). Ζ επηθνηλσλέα απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο γηα ηελ 
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θαηΪζεζε ησλ δεηγκΪησλ ζα γέλεη θαηφπηλ ζπλελλνάζεσο κε ηελ αξκφδηα ππεξεζέα ζην ηειΫθσλν 210-

3424665. 

Ζ  Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ ζα πξνβεέ ζε απνζθξΪγηζε θαη Ϋιεγρν – απηνςέα ησλ 

πξνζθνκηζζΫλησλ δεηγκΪησλ ζε εκΫξα θαη ψξα πνπ ζα νξέζεη απηά, ζε ζπλεξγαζέα κε ηελ Γ/λζε 

Ζιεθηξνινγηθνχ, ζα πξαγκαηνπνηάζεη καθξνζθνπηθφ Ϋιεγρν θαη πξαθηηθά δνθηκαζέα ησλ δεηγκΪησλ, 

ψζηε λα δηαπηζησζεέ ε θαηαιιειφηεηΪ ηνπο. Ζ απνζθξΪγηζε ησλ δεηγκΪησλ γέλεηαη ελψπηνλ 

ππαιιάινπ ηεο ππεξεζέαο ηάξεζεο ησλ δεηγκΪησλ. 

Δθφζνλ ηα δεέγκαηα αλάθνπλ ζε εππαζά ά επηθέλδπλα πιηθΪ, ν πξνκεζεπηάο ππνρξενχηαη λα αλαθΫξεη 

ηνχην εγγξΪθσο επέ ηνπ δεέγκαηνο ζηελ ειιεληθά γιψζζα, θαζνξέδνληαο ζπγρξφλσο ηνλ ηξφπν 

θχιαμεο θαη ζπληάξεζάο ηνπο. 

Ζ επηζηξνθά ησλ δεηγκΪησλ γέλεηαη σο εμάο: 

α) ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο, ζηνπο νπνένπο δελ θαηαθπξσζεέ ά δελ αλαηεζεέ ε πξνκάζεηα, αλ δελ 

θαηαζηξαθνχλ, κεξηθψο ά νιηθψο, θαηΪ ηε δηαδηθαζέα ησλ ειΫγρσλ,  εληφο δεθαπΫληε (15) εκεξψλ απφ 

ηελ εκεξνκελέα ηεο αλαθνέλσζεο ηεο ζρεηηθάο θαηαθχξσζεο, ά αλΪζεζεο, κε κΫξηκλα θαη επζχλε 

ηνχησλ θαη κεηΪ απφ ζρεηηθφ αέηεκΪ ηνπο. 

β) ηνπο πξνκεζεπηΫο, ζηνπο νπνένπο ζα γέλεη ε θαηαθχξσζε ά αλΪζεζε, αλ δελ θαηαζηξαθνχλ, 

κεξηθψο ά νιηθψο, θαηΪ ηε δηαδηθαζέα ησλ ειΫγρσλ, εληφο ηξηΪληα (30) εκεξψλ απφ ηελ επηζηξνθά 

ηνπο απφ ηελ Δπηηξνπά Παξαιαβάο θαη εθφζνλ Ϋρεη ζπληειεζζεέ ε νξηζηηθά παξαιαβά, κε κΫξηκλα θαη 

επζχλε ηνχησλ θαη κεηΪ απφ ζρεηηθφ αέηεκΪ ηνπο. 

2.4.4  Πεξηερφκελα (ππφ)θαθΫινπ «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ» - Σξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιάο 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ 

Ζ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ, ζπληΪζζεηαη κε βΪζε ην αλαγξαθφκελν ζηελ παξΪγξαθν 1.3 ηεο παξνχζαο 

θξηηάξην αλΪζεζεο θαη ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληέζηνηρε εηδηθά ειεθηξνληθά θφξκα ηνπ ζπζηάκαηνο.  

Ζ πξνζθεξφκελε ηηκά ησλ πξνο πξνκάζεηα εηδψλ δέλεηαη ζε επξψ γηα Ϋθαζην ηκάκα, ζχκθσλα κε ηηο 

ελδεηθηηθΫο ηηκΫο, φπσο απηΫο Ϋρνπλ θαζνξηζζεέ ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ III «Δλδεηθηηθφο 

Πξνυπνινγηζκφο» ηεο παξνχζαο, ζπκπιεξψλνληαο ηελ αληέζηνηρε εηδηθά ειεθηξνληθά θφξκα ηνπ 

ζπζηάκαηνο.  

ηε ζπλΫρεηα, ην ζχζηεκα παξΪγεη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ αξρεέν, ζε κνξθά pdf, ην νπνέν ππνγξΪθεηαη 

ειεθηξνληθΪ θαη ππνβΪιιεηαη απφ ηνλ πξνζθΫξνληα. 

Σα ζηνηρεέα πνπ πεξηιακβΪλνληαη ζηελ εηδηθά ειεθηξνληθά θφξκα ηνπ ζπζηάκαηνο θαη ηνπ 

παξαγφκελνπ ειεθηξνληθΪ ππνγεγξακκΫλνπ ειεθηξνληθνχ αξρεένπ πξΫπεη λα ηαπηέδνληαη. ε αληέζεηε 

πεξέπησζε, ην ζχζηεκα παξΪγεη ζρεηηθφ κάλπκα θαη ν πξνζθΫξσλ θαιεέηαη λα παξΪγεη εθ λΫνπ ην 

ειεθηξνληθφ αξρεέν pdf.  

Δθηφο ηεο ειεθηξνληθάο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο πνπ παξΪγεηαη απφ ην ζχζηεκα, νη πξνζθΫξνληεο 

πξΫπεη λα επηζπλΪςνπλ ζηνλ (ππν)θΪθειιν “νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ” θαη ην αληέζηνηρν ππφδεηγκα 

νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο ζε κνξθά pdf, ειεθηξνληθΪ ππνγεγξακκΫλα, θαη ζπκπιεξσκΫλα κε ηελ 

αλαγξαθφκελε πξνζθεξφκελε ηηκά, πνπ επηζπλΪπηνληαη ζην ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ  IV ηεο παξνχζαο. 
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Σν αλσηΫξσ πξνο ζπκπιάξσζε Ϋληππν ζα εέλαη αλαξηεκΫλν ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζηελ πιαηθφξκα ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.., ζε επεμεξγΪζηκε κνξθά (word). 

ηε ζπλνιηθά ηηκά πεξηιακβΪλνληαη νη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο, σο θαη θΪζε Ϊιιε επηβΪξπλζε, 

ζχκθσλα κε ηελ θεέκελε λνκνζεζέα, κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξνρά ηεο 

πξνκάζεηαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιΫπεηαη ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Οη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο ππφθεηληαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηΫινο ραξηνζάκνπ 3% θαη ζηελ 

επ‟ απηνχ εηζθνξΪ ππΫξ ΟΓΑ  20%. 

Δπηζεκαέλεηαη φηη ην εθΪζηνηε πνζνζηφ Φ.Π.Α. επέ ηνηο εθαηφ, ηεο αλσηΫξσ ηηκάο ζα ππνινγέδεηαη 

απηφκαηα απφ ην ζχζηεκα.  

Οη πξνζθεξφκελεο ηηκΫο εέλαη ζηαζεξΫο θαη ακεηΪβιεηεο θαζ‟ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο, θαη γηα 

θαλΫλα ιφγν θαη ζε θακέα αλαπξνζαξκνγά δελ ππφθεηληαη.   

Χο απαξΪδεθηεο ζα απνξξέπηνληαη πξνζθνξΫο ζηηο νπνέεο:  

α) δε δέλεηαη ηηκά ζε ΔΤΡΧ ά πνπ θαζνξέδεηαη  ζρΫζε ΔΤΡΧ πξνο μΫλν λφκηζκα, 

β) δελ πξνθχπηεη κε ζαθάλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκά, κε ηελ επηθχιαμε ηνπ Ϊξζξνπ 102 ηνπ λ. 

4412/2016 θαη  

γ) ε ηηκά ππεξβαέλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο. 

 

2.4.5 Υξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ  

Οη ππνβαιιφκελεο πξνζθνξΫο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο γηα δηΪζηεκα 

ηξηαθνζέσλ (300) εκεξψλ απφ ηελ επφκελε ηεο θαηαιεθηηθάο εκεξνκελέαο ππνβνιάο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

 ΠξνζθνξΪ ε νπνέα νξέδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ ηνλ αλσηΫξσ πξνβιεπφκελν απνξξέπηεηαη. 

Ζ ηζρχο ηεο πξνζθνξΪο κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη εγγξΪθσο, εθφζνλ ηνχην δεηεζεέ απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα 

Αξρά, πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο, κε αληέζηνηρε παξΪηαζε ηεο εγγπεηηθάο επηζηνιάο ζπκκεηνράο ζχκθσλα 

κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 72 παξ. 1 α ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξΪγξαθν 2.2.2. ηεο παξνχζαο, θαη' 

αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα έζν κε ηελ πξνβιεπφκελε σο Ϊλσ αξρηθά δηΪξθεηα. 

ΜεηΪ ηε ιάμε θαη ηνπ παξαπΪλσ αλψηαηνπ νξένπ ρξφλνπ παξΪηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο, ηα 

απνηειΫζκαηα ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο καηαηψλνληαη, εθηφο αλ ε αλαζΫηνπζα αξρά θξέλεη, θαηΪ 

πεξέπησζε, αηηηνινγεκΫλα, φηη ε ζπλΫρηζε ηεο δηαδηθαζέαο εμππεξεηεέ ην δεκφζην ζπκθΫξνλ, νπφηε νη 

νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα κπνξνχλ λα επηιΫμνπλ εέηε λα παξαηεέλνπλ ηελ 

πξνζθνξΪ θαη ηελ εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεέ πξηλ ηελ πΪξνδν ηνπ αλσηΫξσ 

αλψηαηνπ νξένπ παξΪηαζεο ηεο πξνζθνξΪο ηνπο εέηε φρη. ηελ ηειεπηαέα πεξέπησζε, ε δηαδηθαζέα 

ζπλερέδεηαη κε φζνπο παξΫηεηλαλ ηηο πξνζθνξΫο ηνπο θαη απνθιεένληαη νη ινηπνέ νηθνλνκηθνέ θνξεέο. 

ε πεξέπησζε πνπ ιάμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ θαη δε δεηεζεέ παξΪηαζε ηεο πξνζθνξΪο, ε 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά δχλαηαη κε αηηηνινγεκΫλε απφθαζά ηεο, εθφζνλ ε εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο 

εμππεξεηεέ ην δεκφζην ζπκθΫξνλ, λα δεηάζεη εθ ησλ πζηΫξσλ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο πνπ 

ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα εέηε λα παξαηεέλνπλ ηελ πξνζθνξΪ ηνπο εέηε φρη (ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 

97, παξ.4 ηνπ λ.4412/2016, φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ϊξζξν 33, παξ. 3, ηνπ λ.4608/2019). 
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2.4.6 Λφγνη απφξξηςεο πξνζθνξψλ 

H ΑλαζΫηνπζα Αξρά κε βΪζε ηα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ θαη ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, 

απνξξέπηεη, ζε θΪζε πεξέπησζε, πξνζθνξΪ: 

α) ε νπνέα δελ ππνβΪιιεηαη εκπξφζεζκα, κε ηνλ ηξφπν θαη κε ην πεξηερφκελν πνπ νξέδεηαη πην πΪλσ 

θαη ζπγθεθξηκΫλα ζηηο παξαγξΪθνπο 2.4.1. (Γεληθνέ φξνη ππνβνιάο πξνζθνξψλ), 2.4.2. (Υξφλνο θαη 

ηξφπνο ππνβνιάο πξνζθνξψλ), 2.4.3. (Πεξηερφκελν θαθΫισλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο, ηερληθάο 

πξνζθνξΪο), 2.4.4. (Πεξηερφκελν θαθΫινπ νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο, ηξφπνο ζχληαμεο θαη ππνβνιάο 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ), 2.4.5 (Υξφλνο ηζρχνο πξνζθνξψλ), 3.1. (ΑπνζθξΪγηζε θαη αμηνιφγεζε 

πξνζθνξψλ) θαη 3.2. (Πξφζθιεζε ππνβνιάο δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο) ηεο παξνχζαο, 

β) ε νπνέα πεξηΫρεη αηΫιεηεο, ειιεέςεηο, αζΪθεηεο ά ζθΪικαηα, εθφζνλ απηΪ δελ επηδΫρνληαη 

ζπκπιάξσζε ά δηφξζσζε ά εθφζνλ επηδΫρνληαη ζπκπιάξσζε ά δηφξζσζε, δελ Ϋρνπλ απνθαηαζηαζεέ 

θαηΪ ηελ απνζαθάληζε θαη ηελ ζπκπιάξσζά ηεο ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζεο 

δηαθάξπμεο, 

γ) γηα ηελ νπνέα ν πξνζθΫξσλ δελ Ϋρεη παξΪζρεη ηηο απαηηνχκελεο εμεγάζεηο, εληφο ηεο 

πξνθαζνξηζκΫλεο πξνζεζκέαο ά ε εμάγεζε δελ εέλαη απνδεθηά απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ζχκθσλα κε 

ηελ παξΪγξαθν 3.1.1. ηεο παξνχζαο θαη ην Ϊξζξν 102 ηνπ λ. 4412/2016, 

δ) ε νπνέα εέλαη ελαιιαθηηθά πξνζθνξΪ 

ε) ε νπνέα ππνβΪιιεηαη απφ Ϋλαλ πξνζθΫξνληα πνπ Ϋρεη ππνβΪιιεη δχν ά πεξηζζφηεξεο πξνζθνξΫο. 

 Ο πεξηνξηζκφο απηφο ηζρχεη, ππφ ηνπο φξνπο ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3.4.  πεξ γ ηεο παξνχζαο (πεξ. γ΄ ηεο 

παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ73 ηνπ λ. 4412/2016) θαη ζηελ πεξέπησζε ελψζεσλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ κε θνηλΪ 

κΫιε, θαζψο θαη ζηελ πεξέπησζε νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ζπκκεηΫρνπλ εέηε απηνηειψο εέηε σο κΫιε 

ελψζεσλ, 

ζη) ε νπνέα εέλαη ππφ αέξεζε, 

δ) ε νπνέα ζΫηεη φξν αλαπξνζαξκνγάο, 

ε) ε νπνέα ε νπνέα θξέλεηαη σο κε θαλνληθά άηνη: (παξ.3 Ϊξζξνπ 26 Ν.4412/2016) 

i. δελ πιεξνέ ηηο πξνυπνζΫζεηο ησλ εγγξΪθσλ ηεο ζχκβαζεο (παξνπζηΪδεη ειιεέςεηο σο πξνο ηα 

δηθαηνινγεηηθΪ πνπ δεηνχληαη απφ ηα Ϋγγξαθα ηεο παξνχζεο δηαθάξπμεο θαη απνθιέζεηο σο πξνο 

ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο), 

ii. ππεβιάζε εθπξφζεζκα, 

iii.  ππΪξρνπλ απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα αζΫκηηεο πξαθηηθάο, φπσο ζπκπαηγλέαο ά δηαθζνξΪο, 

iv.  θξέζεθε απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά αζπλάζηζηα ρακειά, κε δεφλησο αηηηνινγεκΫλε ζχκθσλα κε 

ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξΪγξαθν 3.1.2. 
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3. ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ - ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ 

3.1 ΑπνζθξΪγηζε θαη αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ  

3.1.1. Ζιεθηξνληθά απνζθξΪγηζε πξνζθνξψλ 

Σν πηζηνπνηεκΫλν ζην χζηεκα, γηα ηελ απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ αξκφδην φξγαλν ηεο 

ΑλαζΫηνπζαο Αξράο (Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ), πξνβαέλεη ζηελ Ϋλαξμε ηεο δηαδηθαζέαο 

ειεθηξνληθάο απνζθξΪγηζεο ησλ θαθΫισλ ησλ πξνζθνξψλ, θαηΪ ην Ϊξζξν 100 ηνπ λ. 4412/2016 θαη 

ην Ϊξζξν 16 ηεο ππ‟ αξ. 56902/215 Τ.Α, αθνινπζψληαο θαηΪ πεξέπησζε ηα εμάο ζηΪδηα: 

1. Ζιεθηξνληθά ΑπνζθξΪγηζε ηνπ (ππφ)θαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο-Σερληθά 

ΠξνζθνξΪ» κεηΪ ηελ παξΫιεπζε ηξηψλ (3) εξγΪζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα 

πξνζθνξψλ θαη ψξα 11:00. Σελ έδηα εκΫξα ζα απνζθξαγηζζνχλ θαη νη θΪθεινη πνπ πξνζθνκέζζεθαλ 

απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, νη νπνένη πεξηΫρνπλ ηα Ϋληππα ζηνηρεέα θαη 

δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πξνβιΫπεηαη ζηηο παξαγξΪθνπο 2.4.3.1 θαη 2.4.3.2 ηεο παξνχζεο.  

2. Ζιεθηξνληθά ΑπνζθξΪγηζε ηνπ (ππφ)θαθΫινπ «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ»  

3. Ζιεθηξνληθά ΑπνζθξΪγηζε ηνπ (ππφ)θαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ Καηαθχξσζεο» ηεο 

παξαγξΪθνπ 3.2 ηεο παξνχζαο. 

 

Με ηελ θαηΪ πεξέπησζε ειεθηξνληθά απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ, θΪζε πξνζθΫξσλ πνπ ζπλερέδεη 

ζε επφκελν ζηΪδην απνθηΪ πξφζβαζε ζηηο ινηπΫο πξνζθνξΫο θαη ηα ππνβιεζΫληα δηθαηνινγεηηθΪ ηνπο, 

κε ηελ επηθχιαμε ησλ πηπρψλ εθεέλσλ ηεο θΪζε πξνζθνξΪο πνπ Ϋρνπλ ραξαθηεξηζζεέ σο 

εκπηζηεπηηθΫο. 

ΚαηΪ ηε δηαδηθαζέα αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ ά αηηάζεσλ ζπκκεηνράο, νη αλαζΫηνπζεο αξρΫο, 

ηεξψληαο ηηο αξρΫο ηεο έζεο κεηαρεέξηζεο θαη ηεο δηαθΪλεηαο, δεηνχλ απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο ά 

ππνςάθηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο, φηαλ νη πιεξνθνξέεο ά ε ηεθκεξέσζε πνπ πξΫπεη λα ππνβΪιινληαη 

εέλαη ά εκθαλέδνληαη ειιηπεέο ά ιαλζαζκΫλεο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ εθεέλσλ ζην ΔΔΔ, ά φηαλ 

ιεέπνπλ ζπγθεθξηκΫλα Ϋγγξαθα, λα ππνβΪιινπλ, λα ζπκπιεξψλνπλ, λα απνζαθελέδνπλ ά λα 

νινθιεξψλνπλ ηηο ζρεηηθΫο πιεξνθνξέεο ά ηεθκεξέσζε, εληφο πξνζεζκέαο φρη κηθξφηεξεο ησλ δΫθα 

(10) εκεξψλ θαη φρη κεγαιχηεξεο ησλ εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα θνηλνπνέεζεο ζε απηνχο 

ηεο ζρεηηθάο πξφζθιεζεο. 

3.1.2. Αμηνιφγεζε πξνζθνξψλ 

ΜεηΪ ηελ θαηΪ πεξέπησζε ειεθηξνληθά απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά πξνβαέλεη 

ζηελ αμηνιφγεζε απηψλ κΫζσ ησλ αξκφδησλ πηζηνπνηεκΫλσλ ζην χζηεκα νξγΪλσλ ηεο, 

εθαξκνδφκελσλ θαηΪ ηα ινηπΪ ησλ θεηκΫλσλ δηαηΪμεσλ. 

Δηδηθφηεξα: 

α) Ζ  αξκφδηα Δπηηξνπά ΓηελΫξγεηαο Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ θαηαρσξεέ φζνπο 

ππΫβαιαλ πξνζθνξΫο, θαζψο θαη ηα ππνβιεζΫληα απηψλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηα απνηειΫζκαηα ηνπ 

ειΫγρνπ απηψλ ζε πξαθηηθφ, ην νπνέν ππνγξΪθεηαη απφ ηα κΫιε ηνπ νξγΪλνπ. 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ζα ειΫγρεη ηε γλεζηφηεηα ηεο εγγπεηηθάο επηζηνιάο ζπκκεηνράο πνπ 

πξνζθνκέδνπλ νη δηαγσληδφκελνη. Αλ δηαπηζησζεέ πιαζηφηεηα εγγπεηηθάο επηζηνιάο ζπκκεηνράο (ε 

πιαζηά εγγπεηηθά δελ ζεσξεέηαη εγγχεζε  - ηΔ 2147/2001), νη δηαγσληδφκελνη ζα απνθιεένληαη απφ ην 

δηαγσληζκφ θαη ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζα θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο. 
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β) ηε ζπλΫρεηα ε Δπηηξνπά  ΓηελΫξγεηαο Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ πξνβαέλεη ζηελ 

αμηνιφγεζε κφλν ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ ησλ πξνζθεξφλησλ, ησλ νπνέσλ ηα δηθαηνινγεηηθΪ 

ζπκκεηνράο Ϋθξηλε πιάξε. Ζ αμηνιφγεζε γέλεηαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο  θαη 

ζπληΪζζεηαη πξαθηηθφ γηα ηελ απφξξηςε φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ δελ πιεξνχλ ηνπο φξνπο θαη ηηο 

απαηηάζεηο ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ θαη ηελ απνδνρά φζσλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ αληέζηνηρα 

πιεξνχλ ηα αλσηΫξσ. 

Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο θαη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ κπνξεέ λα 

ζπληΪζζεηαη εληαέν πξαθηηθφ, ην νπνέν θνηλνπνηεέηαη απφ ην σο Ϊλσ φξγαλν, κΫζσ ηεο 

ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλέαο», κφλν ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά, πξνθεηκΫλνπ ε ηειεπηαέα λα 

νξέζεη ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα απνζθξΪγηζεο ηνπ (ππν)θαθΫινπ ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

γ) ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο αμηνιφγεζεο, ζχκθσλα κε ηα αλσηΫξσ, απνζθξαγέδνληαη, θαηΪ ηελ 

εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ νξέδεηαη ζηελ εηδηθά πξφζθιεζε νη  θΪθεινη φισλ ησλ ππνβιεζεηζψλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. 

δ) Ζ Δπηηξνπά ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ πξνβαέλεη ζηελ αμηνιφγεζε ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, ησλ νπνέσλ ηα δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο θαη ηηο ηερληθΫο πξνζθνξΫο 

Ϋθξηλε πιάξε θαη ζχκθσλα κε ηηο απαηηάζεηο ηεο παξνχζεο  θαη ζπληΪζζεη  πξαθηηθφ, ζην νπνέν 

εηζεγεέηαη αηηηνινγεκΫλα ηελ απνδνρά ά ηελ απφξξηςά ηνπο, ηελ θαηΪηαμε ησλ πξνζθνξψλ κε βΪζε ην 

νξηδφκελν κε ηελ παξνχζα θξηηάξην αλΪζεζεο θαη ηελ αλΪδεημε ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ.  Σν ελ 

ιφγσ πξαθηηθφ θνηλνπνηεέηαη απφ ην Ϊλσ φξγαλν, κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο ηεο «Δπηθνηλσλέαο», 

ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά πξνο Ϋγθξηζε. 

 ΔΪλ νη πξνζθνξΫο θαέλνληαη αζπλάζηζηα ρακειΫο ζε ζρΫζε κε ην αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο, 

ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά απαηηεέ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο λα εμεγάζνπλ ηελ ηηκά ά ην θφζηνο 

πνπ πξνηεέλνπλ ζηελ πξνζθνξΪ ηνπο, εληφο απνθιεηζηηθάο πξνζεζκέαο, θαηΪ αλψηαην φξην 

δΫθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο πξφζθιεζεο. ηελ πεξέπησζε απηά 

εθαξκφδνληαη ηα Ϊξζξα 88 θαη 89 λ. 4412/2016.  

 ηελ πεξέπησζε ηζφηηκσλ πξνζθνξψλ ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά επηιΫγεη ηνλ αλΪδνρν κε θιάξσζε 

κεηαμχ ησλ νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππΫβαιαλ ηζφηηκεο πξνζθνξΫο. Ζ θιάξσζε γέλεηαη 

ελψπηνλ ηεο Δπηηξνπάο ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο πξνζθνξψλ θαη παξνπζέα ησλ 

νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ πνπ ππΫβαιαλ ηηο ηζφηηκεο πξνζθνξΫο.  

Σα  απνηειΫζκαηα ησλ αλσηΫξσ ζηαδέσλ («ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο», «Σερληθά ΠξνζθνξΪ» 

θαη «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ»), επηθπξψλνληαη κε κέα απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο, ε 

νπνέα θνηλνπνηεέηαη κε ηελ επηκΫιεηα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο 

«Δπηθνηλσλέα» ηνπ ζπζηάκαηνο ΔΖΓΖ, ζηνπο πξνζθΫξνληεο νηθνλνκηθνχο θνξεέο, καδέ κε 

αληέγξαθν ησλ αληηζηνέρσλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζέαο ειΫγρνπ θαη αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ 

ησλ σο Ϊλσ ζηαδέσλ. 

ΚαηΪ ηεο αλσηΫξσ απνθΪζεσο  ρσξεέ πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 3.4. 

ηεο παξνχζαο.  

Σν Ϋξγν ηεο Δπηηξνπάο ΓηελΫξγεηαο θαη Αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ νινθιεξψλεηαη εληφο ησλ 

πξνζεζκηψλ πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ παξΪγξαθν 28 ηνπ Ϊξζξνπ 43 ηνπ Ν. 4605/2019. 
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ε θΪζε πεξέπησζε, αλεμαξηάησο πνζνχ θαη δηαδηθαζέαο, φηαλ εμ αξράο Ϋρεη ππνβιεζεέ κέα πξνζθνξΪ, 

εθδέδεηαη κηα απφθαζε, κε ηελ νπνέα επηθπξψλνληαη ηα απνηειΫζκαηα φισλ ησλ ζηαδέσλ, άηνη 

Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνράο, Σερληθάο ΠξνζθνξΪο θαη Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο. 

3.2  Πξφζθιεζε ππνβνιάο δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ - ΓηθαηνινγεηηθΪ 

θαηαθχξσζεο 

Σν δηθαέσκα ζπκκεηνράο θαη νη φξνη θαη πξνυπνζΫζεηο ζπκκεηνράο φπσο νξέδνληαη ζηελ παξνχζα, 

πξΫπεη λα ζπληξΫρνπλ θαη θξέλνληαη θαηΪ ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο, θαηΪ ηελ ππνβνιά ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαηαθχξσζεο θαη θαηΪ ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. 

3.2.1 ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαη κεηΪ ηελ Ϊπξαθηε παξΫιεπζε ηνπ 

ρξφλνπ ππνβνιάο πξνζθπγψλ ά ηελ εμΫηαζε ηπρφλ ππνβιεζεηζψλ πξνδηθαζηηθψλ πξνζθνξψλ θαηΪ ηεο  

απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά απνζηΫιιεη ζρεηηθά ειεθηξνληθά 

πξφζθιεζε κΫζσ ηνπ ζπζηάκαηνο ζηνλ πξνζθΫξνληα, ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε 

(«πξνζσξηλφ αλΪδνρν»), θαη ηνλ θαιεέ λα ππνβΪιεη εληφο πξνζεζκέαο δΫθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο ειεθηξνληθάο εηδνπνέεζεο ζε απηφλ, ηα απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα λνκηκνπνέεζεο 

θαη ηα πξσηφηππα ά αληέγξαθα πνπ εθδέδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηνπ λ. 

4250/2014 (Α΄ 74) φισλ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πεξηγξΪθνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2.2.9.2 ηεο 

παξνχζαο δηαθάξπμεο, σο απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα γηα ηε κε ζπλδξνκά ησλ ιφγσλ απνθιεηζκνχ ηεο 

παξαγξΪθνπ 2.2.3. ηεο δηαθάξπμεο, θαζψο θαη γηα ηελ πιάξσζε ησλ θξηηεξέσλ πνηνηηθάο επηινγάο ησλ 

παξαγξΪθσλ 2.2.4  - 2.2.8 απηάο. 

Σα δηθαηνινγεηηθΪ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ ππνβΪιινληαη ειεθηξνληθΪ κΫζσ ηνπ ζπζηάκαηνο, ζηνλ 

ρψξν «πλεκκΫλσλ Ζιεθηξνληθάο ΠξνζθνξΪο», θαη εηδηθφηεξα ζηνλ (ππν)θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε 

«ΓηθαηνινγεηηθΪ Πξνζσξηλνχ Αλαδφρνπ», ζε κνξθά αξρεέσλ .pdf.  Με ηελ παξαιαβά ησλ σο Ϊλσ 

δηθαηνινγεηηθψλ, ην ζχζηεκα εθδέδεη επηβεβαέσζε ηεο παξαιαβάο ηνπο θαη απνζηΫιιεη ελεκεξσηηθφ 

ειεθηξνληθφ κάλπκα ζ‟ απηφλ ζηνλ νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε. 

Σα ελ ιφγσ δηθαηνινγεηηθΪ πξνζθνκέδνληαη θαηΪ πεξέπησζε απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα εληφο ηξηψλ 

(3) εξγΪζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ηνπο ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, ζε Ϋληππε κνξθά 

θαη ζε ζθξαγηζκΫλν θΪθειν ζην Γεληθφ Πξσηφθνιιν ηνπ Γάκνπ Αζελαέσλ (Ληνζέσλ αξ. 22, 2
νο

 

φξνθνο, ψξεο: 08:00 – 15:00). Όηαλ ππνγξΪθνληαη απφ ηνλ έδην θΫξνπλ ειεθηξνληθά ππνγξαθά.  

3.2.2 Αλ δελ πξνζθνκηζζνχλ ηα παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθΪ ά ππΪξρνπλ ειιεέςεηο ζε απηΪ πνπ 

ππεβιάζεθαλ, ν πξνζσξηλφο αλΪδνρνο ππνβΪιιεη εληφο ηεο αλσηΫξσ πξνζεζκέαο ησλ δΫθα (10) 

εκεξψλ, αέηεκα πξνο ην αξκφδην φξγαλν αμηνιφγεζεο γηα ηελ παξΪηαζε ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο, ην 

νπνέν ζπλνδεχεηαη κε απνδεηθηηθΪ Ϋγγξαθα απφ ηα νπνέα λα απνδεηθλχεηαη φηη Ϋρεη αηηεζεέ ηε 

ρνξάγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ε αλαζΫηνπζα αξρά παξαηεέλεη ηελ πξνζεζκέα ππνβνιάο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ γηα φζν ρξφλν απαηηεζεέ γηα ηε ρνξάγεζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απφ ηηο αξκφδηεο 

αξρΫο. 

Όζνη ππΫβαιαλ παξαδεθηΫο πξνζθνξΫο ιακβΪλνπλ γλψζε ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ 

θαηαηΫζεθαλ. 

3.2.3 Απνξξέπηεηαη ε πξνζθνξΪ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο ΑλαζΫηνπζαο αξράο ε 

εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε γέλεηαη ζηνλ πξνζθΫξνληα πνπ ππΫβαιε ηελ ακΫζσο 

επφκελε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ, ηεξνπκΫλεο ηεο αλσηΫξσ δηαδηθαζέαο, 

εΪλ: 
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i)  θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ δηαπηζησζεέ φηη ηα ζηνηρεέα πνπ δειψζεθαλ κε  ην 

ΔΔΔ, εέλαη ςεπδά ά αλαθξηβά, ά  

ii)  δελ ππνβιεζνχλ ζην πξνθαζνξηζκΫλν ρξνληθφ δηΪζηεκα ηα απαηηνχκελα πξσηφηππα ά αληέγξαθα 

ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ ά  

iii) απφ ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πξνζθνκέζζεθαλ λνκέκσο θαη εκπξνζΫζκσο, δελ απνδεηθλχνληαη νη 

φξνη θαη νη πξνυπνζΫζεηο ζπκκεηνράο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξΪθνπο 2.2.3. (ιφγνη απνθιεηζκνχ) θαη 

2.2.4 – 2.2.8 (θξηηάξηα πνηνηηθάο επηινγάο) ηεο παξνχζαο. 

ε πεξέπησζε Ϋγθαηξεο θαη πξνζάθνπζαο ελεκΫξσζεο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο γηα κεηαβνιΫο ζηηο 

πξνυπνζΫζεηο ηηο νπνέεο ν πξνζσξηλφο αλΪδνρνο εέρε δειψζεη κε  ην ΔΔΔ φηη πιεξνέ, νη νπνέεο 

επάιζαλ ά γηα ηηο νπνέεο Ϋιαβε γλψζε κεηΪ ηελ δάισζε θαη κΫρξη ηελ εκΫξα ηεο Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο 

γηα ηελ πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ (νςηγελεέο κεηαβνιΫο), δελ 

θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο ε εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπ (Ϊξζξν 104 παξ. 2 θαη 3). 

Αλ θαλΫλαο απφ ηνπο πξνζθΫξνληεο δελ ππνβΪιιεη αιεζά ά αθξηβά δάισζε ά δελ πξνζθνκέζεη Ϋλα ά 

πεξηζζφηεξα απφ ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ ά δελ απνδεέμεη φηη πιεξνέ ηα θξηηάξηα πνηνηηθάο 

επηινγάο ζχκθσλα κε ηηο παξαγξΪθνπο 2.2.4 θαη 2.2.8 ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο, ε δηαδηθαζέα 

καηαηψλεηαη.  

 

3.2.4 Ζ δηαδηθαζέα ειΫγρνπ ησλ αλσηΫξσ δηθαηνινγεηηθψλ νινθιεξψλεηαη κε ηε ζχληαμε πξαθηηθνχ-

γλσκνδφηεζεο απφ ηελ Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ θαη ηε δηαβέβαζά ηνπ ζηελ 

Οηθνλνκηθά Δπηηξνπά γηα ηε ιάςε απφθαζεο εέηε γηα ηελ θαηαθχξσζε ηεο ζχκβαζεο εέηε γηα ηε 

καηαέσζε ηεο δηαδηθαζέαο. 

Σα απνηειΫζκαηα ηνπ ειΫγρνπ ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο εηζάγεζεο ηεο Δπηηξνπάο 

επηθπξψλνληαη κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο ηνπ Γάκνπ Αζελαέσλ ηεο 

παξαγξΪθνπ 3.3 ηεο παξνχζεο.  

Ζ αλσηΫξσ απφθαζε, κε επηκΫιεηα ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θνηλνπνηεέηαη, κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο  

«Δπηθνηλσλέα» ηνπ ζπζηάκαηνο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ επφκελε παξΪγξαθν 3.3 ηεο 

παξνχζαο. 

3.3 Καηαθχξσζε - ζχλαςε ζχκβαζεο  

ΜεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηνπ ζηαδένπ αμηνιφγεζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ πξνζσξηλνχ αλαδφρνπ, ε 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά θνηλνπνηεέ ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο, κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλέα» 

ηνπ ζπζηάκαηνο, καδέ κε αληέγξαθν φισλ ησλ πξαθηηθψλ ηεο δηαδηθαζέαο ειΫγρνπ θαη αμηνιφγεζεο 

ησλ πξνζθνξψλ, ζε θΪζε πξνζθΫξνληα πνπ Ϋρεη ππνβΪιεη απνδεθηά πξνζθνξΪ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 

100 ηνπ λ. 4412/2016, εθηφο απφ ηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν. 

Ζ ελ ιφγσ απφθαζε αλαθΫξεη ηελ πξνζεζκέα γηα ηελ αλαζηνιά ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο ζχκθσλα 

κε ηελ επφκελε παξΪγξαθν 3.4. 

 

3.3.1 Ζ απφθαζε θαηαθχξσζεο δελ παξΪγεη ηα Ϋλλνκα απνηειΫζκαηΪ ηεο, εθφζνλ ε αλαζΫηνπζα αξρά 

δελ ηελ θνηλνπνέεζε ζε φινπο ηνπο πξνζθΫξνληεο πνπ δελ Ϋρνπλ απνθιεηζηεέ νξηζηηθΪ. 

Σα Ϋλλνκα απνηειΫζκαηα ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο θαη ηδέσο ε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο επΫξρνληαη 

εθφζνλ ζπληξΫμνπλ ζσξεπηηθΪ ηα θΪησζη : 

α) παξΫιζεη Ϊπξαθηε ε πξνζεζκέα Ϊζθεζεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο ά ζε πεξέπησζε Ϊζθεζεο, 

παξΫιζεη Ϊπξαθηε ε πξνζεζκέα Ϊζθεζεο αέηεζεο αλαζηνιάο θαηΪ ηεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Π.Π. θαη ζε 
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πεξέπησζε Ϊζθεζεο αέηεζεο αλαζηνιάο θαηΪ ηεο απφθαζεο ηεο Α.Δ.Π.Π., εθδνζεέ απφθαζε επέ ηεο 

αέηεζεο, κε ηελ επηθχιαμε ηεο ρνξάγεζεο πξνζσξηλάο δηαηαγάο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην 

ηειεπηαέν εδΪθην ηεο παξαγξΪθνπ 4 ηνπ Ϊξζξνπ 372 ηνπ λ.4412/2016, 

β) νινθιάξσζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ ειΫγρνπ απφ ηελ Δηδηθά Τπεξεζέα Γηαρεέξηζεο Δ.Π. ΠεξηθΫξεηαο 

Αηηηθάο, {ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 39 ηεο ππ‟ αξηζκ. 81986/ΔΤΘΤ712/31.07.2015 (ΦΔΚ 

Β΄1822/24.08.2015) ζε ζπλδπαζκφ κε ην Ϊξζξν 35 παξ. 3 ηνπ Ν. 4129/2013 (ΦΔΚ Α΄52)},   

γ) νινθιεξσζεέ επηηπρψο ν πξνζπκβαηηθφο Ϋιεγρνο απφ ηελ Δπέηξνπν ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ ζηνλ 

Γάκν Αζελαέσλ, ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 35 θαη 36 ηνπ λ. 4129/2013, 

δ) θνηλνπνηεζεέ ε απφθαζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν, εθφζνλ ν ηειεπηαένο ππνβΪιιεη, 

ζηελ πεξέπησζε πνπ απαηηεέηαη, Ϋπεηηα απφ ζρεηηθά πξφζθιεζε, ππεχζπλε δάισζε, πνπ ππνγξΪθεηαη 

θαηΪ ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 79Α, ζηελ νπνέα ζα δειψλεηαη φηη, δελ Ϋρνπλ επΫιζεη ζην πξφζσπφ ηνπ 

νςηγελεέο κεηαβνιΫο θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 104 θαη κφλνλ ζηελ πεξέπησζε ηνπ πξνζπκβαηηθνχ 

ειΫγρνπ ά ηεο Ϊζθεζεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο θαηΪ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο.  Ζ ππεχζπλε 

δάισζε ειΫγρεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπά Γηαγσληζκνχ, ε νπνέα ζπληΪζζεη πξαθηηθφ πνπ 

ζπλνδεχεη ηε ζχκβαζε. 

 

3.3.2 ΜεηΪ ηελ επΫιεπζε ησλ ελλφκσλ απνηειεζκΪησλ ηεο απφθαζεο θαηαθχξσζεο, ε ΑλαζΫηνπζα 

Αξρά πξνζθαιεέ, κΫζσ ηνπ πζηάκαηνο θαη ησλ πηζηνπνηεκΫλσλ ζε απηφ ρξεζηψλ ηεο, ηνλ ΑλΪδνρν 

λα πξνζΫιζεη γηα ηελ ππνγξαθά ηνπ ζπκθσλεηηθνχ εληφο πξνζεζκέαο εέθνζη (20) εκεξψλ 

θνηλνπνηψληαο ηνπ ζρεηηθά Ϋγγξαθε εηδηθά πξφζθιεζε, κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλέα» ηνπ 

πζηάκαηνο. Σν ζπκθσλεηηθφ Ϋρεη απνδεηθηηθφ ραξαθηάξα.  

ηελ πεξέπησζε πνπ ν ΑλΪδνρνο δελ πξνζΫιζεη λα ππνγξΪςεη ην ζπκθσλεηηθφ κΫζα ζηελ ηεζεέζα 

πξνζεζκέα, θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο, θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο ε εγγπεηηθά επηζηνιά 

ζπκκεηνράο ηνπ θαη ε θαηαθχξσζε, κε ηελ έδηα δηαδηθαζέα, γέλεηαη ζηνλ πξνζθΫξνληα πνπ ππΫβαιε 

ηελ ακΫζσο επφκελε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ. Αλ θαλΫλαο απφ ηνπο 

πξνζθΫξνληεο δελ πξνζΫιζεη γηα ηελ ππνγξαθά ηνπ ζπκθσλεηηθνχ, ε δηαδηθαζέα αλΪζεζεο 

καηαηψλεηαη, ζχκθσλα κε ηελ πεξέπησζε β' ηεο παξαγξΪθνπ 1 ηνπ Ϊξζξνπ 106 ηνπ Ν.4412/2016. 

 

3.4 ΠξνδηθαζηηθΫο ΠξνζθπγΫο - Πξνζσξηλά Γηθαζηηθά Πξνζηαζέα 

3.4.1 Γηθαέσκα Ϊζθεζεο πξνζθπγάο 

ΚΪζε ελδηαθεξφκελνο ν νπνένο Ϋρεη ά εέρε ζπκθΫξνλ λα ηνπ αλαηεζεέ ζπγθεθξηκΫλε ζχκβαζε ηνπ 

λφκνπ απηνχ θαη Ϋρεη ά εέρε ππνζηεέ δεκέα απφ εθηειεζηά πξΪμε ά παξΪιεηςε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο 

θαηΪ παξΪβαζε ηεο λνκνζεζέαο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ά ηεο εζσηεξηθάο λνκνζεζέαο, ππνρξενχηαη 

λα αζθάζεη πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ θαηΪ ηεο ζρεηηθάο πξΪμεο ά παξΪιεηςεο ηεο 

ΑλαζΫηνπζαο Αξράο.  

3.4.2 Πξνζεζκέα Ϊζθεζεο πξνζθπγάο 

ε πεξέπησζε πξνζθπγάο θαηΪ πξΪμεο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, ε πξνζεζκέα γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο 

πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο εέλαη:  

(α) δΫθα (10) εκΫξεο απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξΪμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

νηθνλνκηθφ θνξΫα, αλ ε πξΪμε θνηλνπνηάζεθε κε ειεθηξνληθΪ κΫζα ά ηειενκνηνηππέα ά 

(β) δεθαπΫληε (15) εκΫξεο απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο πξΪμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν 

νηθνλνκηθφ θνξΫα, αλ ρξεζηκνπνηάζεθαλ Ϊιια κΫζα επηθνηλσλέαο, Ϊιισο,  

(γ) δΫθα (10) εκΫξεο απφ ηελ πιάξε, πξαγκαηηθά ά ηεθκαηξφκελε, γλψζε ηεο πξΪμεο πνπ βιΪπηεη ηα 

ζπκθΫξνληα ηνπ ελδηαθεξφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126564#_blank
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ΔηδηθΪ γηα ηελ Ϊζθεζε πξνζθπγάο θαηΪ πξνθάξπμεο, ε πιάξεο γλψζε απηάο ηεθκαέξεηαη κεηΪ ηελ 

πΪξνδν δεθαπΫληε (15) εκεξψλ απφ ηε δεκνζέεπζε ζην ΚΖΜΓΖ (Ϊξζξν 361 παξ.1 ηνπ 

Ν.4412/2016), (Ϊξζξν 4 ηνπ ΠΓ 39/2017). 

ε πεξέπησζε παξΪιεηςεο, ε πξνζεζκέα γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο εέλαη δεθαπΫληε 

(15) εκΫξεο απφ ηελ επνκΫλε ηεο ζπληΫιεζεο ηεο πξνζβαιιφκελεο παξΪιεηςεο.  

 

3.4.3 ΠαξΪβνιν 

1. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο Ϊζθεζεο ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο θαηαηέζεηαη παξΪβνιν απφ ηνλ 

πξνζθεχγνληα ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ, ην χςνο ηνπ νπνένπ αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ 0,50 ηνηο εθαηφ (0,50%) 

ηεο πξνυπνινγηζζεέζαο αμέαο (ρσξέο Φ.Π.Α.) ηεο ζρεηηθάο ζχκβαζεο. Σν χςνο ηνπ παξαβφινπ δε 

κπνξεέ λα εέλαη θαηψηεξν ησλ εμαθνζέσλ (600) επξψ νχηε αλψηεξν ησλ δεθαπΫληε ρηιηΪδσλ (15.000) 

επξψ.  

2. Δπεηδά, ζηελ παξνχζα δηαδηθαζέα πξνβιΫπεηαη ε δπλαηφηεηα ππνβνιάο γηα ηκάκα ηεο ζχκβαζεο, ην 

χςνο ηνπ παξαβφινπ ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο ηνπ ηκάκαηνο ά ησλ ηκεκΪησλ ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθΪ 

κε ηα νπνέα αζθεέηαη ε πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά. 

3. Σν παξΪβνιν θαηαβΪιιεηαη θαηΪ ηελ θαηΪζεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο. Ζ σο Ϊλσ θαηΪζεζε 

γέλεηαη ειεθηξνληθΪ κΫζσ ηεο εθαξκνγάο e-παξΪβνινπ ζηε δηαδηθηπαθά πχιε ηεο Γεληθάο 

Γξακκαηεέαο Πιεξνθνξηαθψλ πζηεκΪησλ (Γ.Γ.Π..) απνθιεηζηηθΪ θαη κφλν ππφ ηνλ θνξΫα «Αξρά 

ΔμΫηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ)» (Κσδηθφο ηχπνπ παξαβφινπ 100) θαη απνηειεέ Ϋζνδν 

ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ. Γεζκεχεηαη απηφκαηα κε ηελ πιεξσκά ζηελ ηξΪπεδα (Ϊξζξν 4  ηεο 

ΠΟΛ. 1163/03-07-2013 (ΦΔΚ 1675 Β‟) φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηελ ΠΟΛ. 1126/10-08-2017 (ΦΔΚ 

2957 Β΄) θαη δελ εθδέδεηαη βεβαέσζε ειΫγρνπ θαη δΫζκεπζεο απφ ηελ ΑΔΠΠ. Χο βεβαέσζε ειΫγρνπ 

θαη δΫζκεπζεο, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 5 παξ. 4 πδ. 39/2017 απνηειεέ ε εθηχπσζε ηνπ παξΪβνινπ 

κεηΪ ηελ πιεξσκά ηνπ, κε ηελ Ϋλδεημε «δεζκεπκΫλν» θαη επηζπλΪπηεηαη, καδέ κε ηα Ϊιια απαηηνχκελα 

Ϋγγξαθα ζηελ πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά. 

4.Σν παξΪβνιν επηζηξΫθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα ζε πεξέπησζε νιηθάο ά κεξηθάο απνδνράο ηεο 

πξνζθπγάο ηνπ κε ηελ απφθαζε ηνπ νηθεένπ ζρεκαηηζκνχ ηεο ΑΔΠΠ.  

Δπέζεο, επηζηξΫθεηαη ζηνλ πξνζθεχγνληα θαη ζηελ πεξέπησζε πνπ ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά αλαθαιεέ ηελ 

πξνζβαιιφκελε πξΪμε ά πξνβαέλεη ζηελ νθεηιφκελε ελΫξγεηα πξηλ απφ ηελ Ϋθδνζε ηεο απφθαζεο ηεο 

ΑΔΠΠ επέ ηεο πξνζθπγάο. 

3.4.4 Αλαζηαιηηθφ απνηΫιεζκα 

Ζ πξνζεζκέα γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο θαη ε Ϊζθεζά ηεο θσιχνπλ ηε ζχλαςε ηεο 

ζχκβαζεο επέ πνηλά αθπξφηεηαο, ε νπνέα δηαπηζηψλεηαη κε απφθαζε ηνπ νηθεένπ ζρεκαηηζκνχ ηεο 

ΑΔΠΠ, κεηΪ απφ Ϊζθεζε πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο, ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 21 θαη επφκελα ηνπ 

Καλνληζκνχ ΔμΫηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ, εθηφο εΪλ ε ΑΔΠΠ θαηΪ ηε δηαδηθαζέα ρνξάγεζεο 

πξνζσξηλψλ κΫηξσλ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 15 ηνπ Καλνληζκνχ, απνθαλζεέ δηαθνξεηηθΪ. ΚαηΪ ηα 

ινηπΪ, ε Ϊζθεζε ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο δελ θσιχεη ηελ πξφνδν ηεο δηαγσληζηηθάο δηαδηθαζέαο, 

εθηφο αλ δεηεζνχλ πξνζσξηλΪ κΫηξα πξνζηαζέαο θαηΪ ην Ϊξζξν 366 ηνπ λ. 4412/2016. 

 Ζ αλσηΫξσ παξΪγξαθνο δελ εθαξκφδεηαη αλ ππνβιάζεθε κφλν κέα (1) πξνζθνξΪ θαη δελ ππΪξρνπλ 

ελδηαθεξφκελνη ππνςάθηνη. 
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3.4.5 Ζιεθηξνληθά θαηΪζεζε πξνζθπγάο 

1. Ζ πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά πεξηΫρεη φιεο αλεμαέξεηα ηηο λνκηθΫο θαη πξαγκαηηθΫο αηηηΪζεηο πνπ 

δηθαηνινγνχλ ην αέηεκΪ ηεο. 

2. Ζ πξνζθπγά ππνβΪιιεηαη ππνρξεσηηθΪ κε ηε ρξάζε ηνπ ηππνπνηεκΫλνπ εληχπνπ, φπσο απηφ 

παξαηέζεηαη ζηνλ Καλνληζκφ ΔμΫηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (π.δ. 39/2017). 

3. Ζ πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά θαηαηέζεηαη ειεθηξνληθΪ, κΫζσ ηεο ιεηηνπξγηθφηεηαο «Δπηθνηλσλέα» ηνπ 

ΔΖΓΖ, ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ, επηιΫγνληαο θαηΪ πεξέπησζε ηελ Ϋλδεημε 

«Πξνδηθαζηηθά Πξνζθπγά» θαη επηζπλΪπηνληαο ην ζρεηηθφ Ϋγγξαθν ζε κνξθά ειεθηξνληθνχ αξρεένπ 

Portable Document Format (PDF), ην νπνέν θΫξεη εγθεθξηκΫλε πξνεγκΫλε ειεθηξνληθά ππνγξαθά ά 

πξνεγκΫλε ειεθηξνληθά ππνγξαθά κε ρξάζε εγθεθξηκΫλσλ πηζηνπνηεηηθψλ.  

Χο εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο πξνζθπγάο ζεσξεέηαη ε εκεξνκελέα ειεθηξνληθάο θαηαρψξηζεο απηάο 

ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ. 

4. ε πεξηπηψζεηο ηερληθάο αδπλακέαο ιεηηνπξγέαο ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.., ε νπνέα πηζηνπνηεέηαη απφ ηε 

Γ/λζε ΑλΪπηπμεο θαη Τπνζηάξημεο ηνπ Δ..Ζ.ΓΖ.., ε πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά θαηαηέζεηαη 

ειεθηξνληθΪ ζηελ ΑΔΠΠ κΫζσ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ (e-mail). 

Χο εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο πξνζθπγάο ζεσξεέηαη ε εκεξνκελέα παξαιαβάο ηεο απφ ηελ ΑΔΠΠ 

κΫζσ ηνπ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκεένπ. Σν αξγφηεξν ηελ επφκελε εξγΪζηκε εκΫξα απφ ηελ παξαιαβά 

ηεο πξνζθπγάο, ε ΑΔΠΠ εηδνπνηεέ ειεθηξνληθΪ ηνλ πξνζθεχγνληα γηα ηελ παξαιαβά ηεο πξνζθπγάο 

θαη ηνλ αξηζκφ πξσηνθφιινπ απηάο. 

3.4.6 Κνηλνπνέεζε ηεο πξνζθπγάο 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, ην αξγφηεξν ηελ επφκελε ηεο θαηΪζεζεο εξγΪζηκε εκΫξα, εηδνπνηεέ ηελ ΑΔΠΠ 

ζρεηηθΪ κε ηελ θαηΪζεζε ηεο πξνζθπγάο θαη ηεο παξαρσξεέ δηθαέσκα πξφζβαζεο ζην ζχλνιν ησλ 

ζηνηρεέσλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Δπέζεο, ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά κΫζσ ηεο ιεηηνπξγέαο ηεο «Δπηθνηλσλέαο» ηνπ ΔΖΓΖ: 

• θνηλνπνηεέ ηελ πξνζθπγά κΫζσ ηνπ ζπζηάκαηνο επηθνηλσλέαο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηφπνπ ηνπ 

δηαγσληζκνχ ην αξγφηεξν εληφο πΫληε (5) εκεξψλ ζε θΪζε ελδηαθεξφκελν ηξέην ν νπνένο κπνξεέ λα 

ζέγεηαη απφ ηελ απνδνρά ηεο πξνζθπγάο, πξνθεηκΫλνπ λα αζθάζεη ην δηθαέσκα παξΫκβαζάο ηνπ ζηε 

δηαδηθαζέα εμΫηαζεο ηεο πξνζθπγάο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 7 ηνπ Καλνληζκνχ ΔμΫηαζεο 

Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ, θαη 

• δηαβηβΪδεη ζηελ Αξρά ΔμΫηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (ΑΔΠΠ), κΫζσ ηνπ ζπζηάκαηνο 

επηθνηλσλέαο ηνπ ειεθηξνληθνχ ηφπνπ ηνπ δηαγσληζκνχ ην αξγφηεξν εληφο δΫθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 

εκΫξα θαηΪζεζεο, ηνλ πιάξε θΪθειν ηεο ππφζεζεο, ηηο απφςεηο ηεο επέ ηεο πξνζθπγάο θαη ηα 

απνδεηθηηθΪ θνηλνπνέεζεο ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο ηξέηνπο.  

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά κπνξεέ ζηηο απφςεηο ηεο λα παξαζΫζεη αξρηθά ά ζπκπιεξσκαηηθά αηηηνινγέα ηεο 

πξνζβαιιφκελεο κε ηελ πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά πξΪμεο. 

ε πεξέπησζε ζπκπιεξσκαηηθάο αηηηνινγέαο επέ ηεο πξνζβαιιφκελεο πξΪμεο, απηά ππνβΪιιεηαη Ϋσο 

θαη δΫθα (10) εκΫξεο πξηλ ηελ ζπδάηεζε ηεο πξνζθπγάο θαη θνηλνπνηεέηαη απζεκεξφλ ζηνλ 

πξνζθεχγνληα κΫζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ ά αλ απηφ δελ εέλαη εθηθηφ κε νπνηνδάπνηε 

πξφζθνξν κΫζν. Τπνκλάκαηα επέ ησλ απφςεσλ θαη ηεο ζπκπιεξσκαηηθάο αηηηνινγέαο ηεο 

ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαηαηέζεληαη κΫζσ ηεο πιαηθφξκαο ηνπ ΔΖΓΖ Ϋσο πΫληε (5) εκΫξεο πξηλ απφ 

ηε ζπδάηεζε ηεο πξνζθπγάο. 
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3.4.7 ΠαξΫκβαζε 

ΚΪζε ελδηαθεξφκελνο ηνπ νπνένπ επεξεΪδνληαη ηα ζπκθΫξνληα, δηθαηνχηαη λα αζθάζεη, εληφο 

απνθιεηζηηθάο πξνζεζκέαο δΫθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ζ‟ απηφλ ηεο πξνζθπγάο, ζχκθσλα 

κε ηα αλσηΫξσ ζηελ παξΪγξαθν 3.4.6 θαη ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 1 ηνπ Ϊξζξνπ 365,  παξΫκβαζε 

ελψπηνλ ηεο ΑΔΠΠ, γηα ηε δηαηάξεζε ηεο ηζρχνο ηεο πξνζβαιιφκελεο πξΪμεο, πξνζθνκέδνληαο φια ηα 

θξέζηκα Ϋγγξαθα πνπ Ϋρεη ζηε δηΪζεζά ηνπ. 

3.4.8 Απφθαζε επέ ηεο πξνζθπγάο – Γηαδηθαζέα - πλΫπεηεο 

1. Ο ζρεκαηηζκφο ηεο ΑΔΠΠ, πνπ εμεηΪδεη ηελ πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά, ειΫγρεη απηά σο πξνο ηε 

λνκηκφηεηΪ ηεο. 

2. Ο νηθεένο ζρεκαηηζκφο, αθνχ ιΪβεη ππφςε ηα ζηνηρεέα ηνπ θαθΫινπ ηεο ππφζεζεο, ηελ εηζάγεζε ηνπ 

νξηζζΫληνο σο εηζεγεηά ηεο ππφζεζεο, ηνπο πξνβαιιφκελνπο πξαγκαηηθνχο θαη λνκηθνχο ηζρπξηζκνχο 

ηνπ πξνζθεχγνληνο, ηηο απφςεηο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο θαη, ζε πεξέπησζε παξΫκβαζεο, ηνπο 

ηζρπξηζκνχο ηνπ παξεκβαέλνληνο, εθδέδεη απφθαζε, ε νπνέα ιακβΪλεηαη κε πιεηνςεθέα, θαηφπηλ 

θαλεξάο ςεθνθνξέαο, θαη εέλαη αηηηνινγεκΫλε.  

3. Ζ απφθαζε εθδέδεηαη κΫζα ζε απνθιεηζηηθά πξνζεζκέα εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκΫξα εμΫηαζεο 

ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο. 

4. Ζ ΑΔΠΠ κε ηελ απφθαζά ηεο, θαηΪ πεξέπησζε, δΫρεηαη ελ φισ ά ελ κΫξεη ά απνξξέπηεη ηελ 

πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά. Δπέ απνδνράο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο θαηΪ πξΪμεο αθπξψλεηαη νιηθψο ά 

κεξηθψο ε πξνζβαιιφκελε πξΪμε, ελψ επέ απνδνράο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο θαηΪ παξΪιεηςεο, 

αθπξψλεηαη ε παξΪιεηςε θαη ε ππφζεζε αλαπΫκπεηαη ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά γηα λα πξνβεέ απηά ζηελ 

νθεηιφκελε ελΫξγεηα (Ϊξζξν 367 παξ. 2 λ. 4412/2016). 

5. Οη ΑλαζΫηνπζεο ΑξρΫο ππνρξενχληαη λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηηο απνθΪζεηο ηεο ΑΔΠΠ. 

6. Οη απνθΪζεηο θαη νη ζησπεξΫο απνξξέςεηο ησλ πξνζθπγψλ απφ ηελ ΑΔΠΠ ππφθεηληαη απνθιεηζηηθΪ 

ζηα Ϋλδηθα βνεζάκαηα ηεο αέηεζεο αλαζηνιάο θαη ηεο αέηεζεο αθχξσζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην Ϊξζξν 372 ηνπ λ. 4412/2016. 

3.4.9  Γηθαζηηθά πξνζηαζέα ζην ζηΪδην πνπ πξνεγεέηαη ηεο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο 

Όπνηνο Ϋρεη Ϋλλνκν ζπκθΫξνλ κπνξεέ λα δεηάζεη ηελ αλαζηνιά ηεο εθηΫιεζεο ηεο απφθαζεο ηεο 

ΑΔΠΠ θαη ηελ αθχξσζά ηεο ελψπηνλ ηνπ Γηνηθεηηθνχ Δθεηεένπ ηεο Ϋδξαο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, κε 

ηξηκειά ζχλζεζε, ην νπνέν απνθαέλεηαη ακεηαθιάησο. Γηθαέσκα Ϊζθεζεο ησλ έδησλ ελδέθσλ 

βνεζεκΪησλ Ϋρεη θαη ε αλαζΫηνπζα αξρά αλ ε ΑΔΠΠ θΪλεη δεθηά ηελ πξνδηθαζηηθά πξνζθπγά θαηΪ ηα 

εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 372 παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ Ϊζθεζε ηεο αέηεζεο αλαζηνιάο δελ εμαξηΪηαη απφ ηελ πξνεγνχκελε Ϊζθεζε ηεο αέηεζεο αθχξσζεο. 

Ζ αέηεζε αλαζηνιάο θαηαηέζεηαη ζην αξκφδην δηθαζηάξην κΫζα ζε πξνζεζκέα δΫθα (10) εκεξψλ απφ 

ηελ Ϋθδνζε ηεο απφθαζεο επέ ηεο πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο θαη ζπδεηεέηαη ην αξγφηεξν εληφο ηξηΪληα 

(30) εκεξψλ απφ ηελ θαηΪζεζά ηεο. Γηα ηελ Ϊζθεζε ηεο αηηάζεσο αλαζηνιάο θαηαηέζεηαη παξΪβνιν, 

θαηΪ ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 372 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016.  

Ζ Ϊζθεζε αέηεζεο αλαζηνιάο θσιχεη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο, εθηφο εΪλ κε ηελ πξνζσξηλά δηαηαγά 

ν αξκφδηνο δηθαζηάο απνθαλζεέ δηαθνξεηηθΪ. 

ΣΫινο, εέλαη δπλαηά ε Ϊζθεζε πξνδηθαζηηθάο πξνζθπγάο ζηελ ΑΔΠΠ, γηα ηελ θάξπμε αθπξφηεηαο ηεο 

ζπλαθζεέζαο ζχκβαζεο, θαηΪ ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηα Ϊξζξα 368 Ϋσο θαη 371 ηνπ λ. 4412/2016. 
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3.4.10 Κνηλνπνέεζε απνθΪζεσλ ηεο ΑΔΠΠ 

Οη απνθΪζεηο ησλ ζρεκαηηζκψλ ηεο ΑΔΠΠ θαη νη απνθΪζεηο γηα ηε ρνξάγεζε αλαζηνιάο – 

πξνζσξηλψλ κΫηξσλ θνηλνπνηνχληαη, κε επηκΫιεηα ηνπ γξακκαηΫα ηεο ΑΔΠΠ, ζηνπο ελδηαθεξφκελνπο 

κε ειεθηξνληθφ ηαρπδξνκεέν.  

 

3.5  Μαηαέσζε Γηαδηθαζέαο 

Ζ αλαζΫηνπζα αξρά καηαηψλεη ά δχλαηαη λα καηαηψζεη ελ φισ ά ελ κΫξεη αηηηνινγεκΫλα ηε δηαδηθαζέα 

αλΪζεζεο, γηα ηνπο ιφγνπο θαη ππφ ηνπο φξνπο ηνπ Ϊξζξνπ 106 ηνπ λ. 4412/2016, κεηΪ απφ γλψκε ηεο 

αξκφδηαο Δπηηξνπάο ηνπ Γηαγσληζκνχ. Δπέζεο, αλ δηαπηζησζνχλ ζθΪικαηα ά παξαιεέςεηο ζε 

νπνηνδάπνηε ζηΪδην ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο, κπνξεέ, κεηΪ απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ, λα 

αθπξψζεη κεξηθψο ηε δηαδηθαζέα ά λα αλακνξθψζεη αλΪινγα ην απνηΫιεζκΪ ηεο ά λα απνθαζέζεη ηελ 

επαλΪιεςά ηεο απφ ην ζεκεέν πνπ εκθηινρψξεζε ην ζθΪικα ά ε παξΪιεηςε. 
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4. ΟΡΟΗ ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΖ ΤΜΒΑΖ  

4.1 Δγγπάζεηο  θαιάο εθηΫιεζεο θαη θαιάο ιεηηνπξγέαο 

4.1.1       Δγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο  

Γηα ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο απαηηεέηαη ε παξνρά εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο, ζχκθσλα κε ην 

Ϊξζξν 72 παξ. 1 β) ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνέαο αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επέ ηεο ζπκβαηηθάο 

αμέαο ηνπ/ησλ ηκάκαηνο/ηκεκΪησλ, εθηφο ΦΠΑ, θαη θαηαηέζεηαη πξηλ ά θαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο 

ζχκβαζεο.  

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγπεηηθάο επηζηνιάο θαιάο εθηΫιεζεο ζα πξΫπεη λα εέλαη έζνο θαη‟ ειΪρηζηνλ κε 

ην ζπκβαηηθφ ρξφλν εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο πξνζαπμεκΫλν θαηΪ δχν (2) κάλεο. 

Ζ εγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο εθδέδεηαη ππΫξ ηνπ θνξΫα κε ηνλ νπνέν ππνγξΪθεηαη ην 

ζπκθσλεηηθφ. Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά επηθνηλσλεέ κε ην θνξΫα πνπ ηηο Ϋρεη εθδψζεη πξνθεηκΫλνπ λα 

δηαπηζηψζεη ηελ εγθπξφηεηΪ ηεο. 

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο, πξνθεηκΫλνπ λα γέλεη απνδεθηά, πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεη θαη' ειΪρηζηνλ 

ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξΪγξαθν 2.1.5 ζηνηρεέα ηεο παξνχζαο θαη επηπιΫνλ ηνλ αξηζκφ θαη ηνλ ηέηιν 

ηεο ζρεηηθάο ζχκβαζεο. Σν πεξηερφκελφ ηεο εέλαη ζχκθσλν κε ην ππφδεηγκα πνπ πεξηιακβΪλεηαη ζην 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Γ΄ ηεο Γηαθάξπμεο θαη ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 72 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ζ εγγχεζε:  

Α. θαηαπέπηεη ζηελ πεξέπησζε παξΪβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηά εηδηθφηεξα νξέδεη, 

Β. θαιχπηεη ζπλνιηθΪ θαη ρσξέο δηαθξέζεηο ηελ εθαξκνγά φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο θαη θΪζε 

απαέηεζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο Ϋλαληη ηνπ αλαδφρνπ, 

Γ. επηζηξΫθεηαη ζην ζχλνιφ ηεο, κεηΪ ηελ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά παξαιαβά ηνπ ζπλφινπ ηεο 

πξνκάζεηαο ηεο ζχκβαζεο, ά ζηελ πεξέπησζε ηεο ηκεκαηηθάο παξΪδνζεο απνδεζκεχεηαη ηκεκαηηθΪ, 

θαηΪ ην πνζφ πνπ αλαινγεέ ζηελ αμέα ηνπ κΫξνπο ηνπ ηκάκαηνο ησλ πιηθψλ - εμαξηεκΪησλ πνπ 

παξαιάθζεθε νξηζηηθΪ, κεηΪ ηελ νξηζηηθά πνζνηηθά θαη πνηνηηθά παξαιαβά ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο 

ζχκβαζεο. 

Γ. ΔΪλ ζην πξσηφθνιιν νξηζηηθάο παξαιαβάο αλαθΫξνληαη παξαηεξάζεηο ά ππΪξρεη εθπξφζεζκε 

παξΪδνζε, ε επηζηξνθά ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο γέλεηαη κεηΪ ηελ αληηκεηψπηζε, θαηΪ ηα 

πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξάζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ.  

ε πεξέπησζε ηξνπνπνέεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηΪ ηελ παξΪγξαθν 4.5 ηεο παξνχζαο, ε νπνέα 

ζπλεπΪγεηαη αχμεζε ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο, ν αλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα θαηαζΫζεη πξηλ ηελ 

ηξνπνπνέεζε, ζπκπιεξσκαηηθά εγγχεζε ην χςνο ηεο νπνέαο αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επέ ηνπ πνζνχ 

ηεο αχμεζεο, εθηφο Φ.Π.Α.  

Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο θαηαπέπηεη ζε πεξέπησζε παξΪβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, φπσο απηά 

εηδηθφηεξα νξέδεη. 
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4.1.2       Δγγχεζε θαιάο ιεηηνπξγέαο 

ΠΫξαλ ηεο απαηηνχκελεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξΪθνπ, ν ελδηαθεξφκελνο 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο γηα ηελ εγγπεκΫλε - δηΪξθεηαο ηνπιΪρηζηνλ πΫληε (5) εηψλ – θαιά ιεηηνπξγέα ηνπ 

αληηθεηκΫλνπ ηεο πξνκάζεηαο, ζα θαηαζΫζεη εγγχεζε θαιάο ιεηηνπξγέαο ην χςνο ηεο νπνέαο 

θαζνξέδεηαη ζε πνζνζηφ 2% επέ ηεο αληέζηνηρεο ζπκβαηηθάο αμέαο ηεο πνζφηεηαο ησλ αγαζψλ 

θΪζε ηκεκαηηθάο παξΪδνζεο, ρσξέο ην Φ.Π.Α. 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο ζα εέλαη κεγαιχηεξνο θαηΪ δχν (2) κάλεο απφ ηνλ  πξνζθεξφκελν ρξφλν 

(ζπκβαηηθφο ρξφλνο) εγγπεκΫλεο ιεηηνπξγέαο πξνκάζεηαο, ν νπνένο δελ δχλαηαη λα εέλαη κηθξφηεξνο 

ησλ πΫληε (5) εηψλ απφ ηελ εκεξνκελέα θΪζε ηκεκαηηθάο παξΪδνζεο.   

ΚαηΪ ηελ πεξένδν ηεο εγγπεκΫλεο θαιάο ιεηηνπξγέαο, ν αλΪδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιά ιεηηνπξγέα 

ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο πξνκάζεηαο θαη νθεέιεη λα πξνβαέλεη ζηελ απνθαηΪζηαζε ησλ ειαηησκΪησλ πνπ 

ηπρφλ αλαθχςνπλ ά ησλ δεκηψλ πνπ ηπρφλ πξνθιεζνχλ απφ δπζιεηηνπξγέα απηψλ, ζχκθσλα κε ην 

Ϊξζξν 215 ηνπ λ. 4412/2016, ηηο ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο θαη ηε παξνχζα πγγξαθά Τπνρξεψζεσλ. 

Καηαηέζεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ ηκεκαηηθά παξΪδνζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο 

ζχκβαζεο. 

 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά επηθνηλσλεέ κε ην θνξΫα πνπ ηελ Ϋρεη εθδψζεη πξνθεηκΫλνπ λα δηαπηζηψζεη ηελ 

εγθπξφηεηΪ ηεο.  

Γηα ηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθπιάξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ αλαδφρνπ ε επηηξνπά 

παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβάο, πξνβαέλεη ζηνλ απαηηνχκελν Ϋιεγρν ηεο ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ 

ζηα πξνβιεπφκελα ζηελ ζχκβαζε γηα ηελ εγγπεκΫλε ιεηηνπξγέα θαζ‟ φινλ ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο 

ηεξψληαο ζρεηηθΪ πξαθηηθΪ. ε πεξέπησζε κε ζπκκφξθσζεο ηνπ αλαδφρνπ πξνο ηηο ζπκβαηηθΫο ηνπ 

ππνρξεψζεηο, ε επηηξνπά εηζεγεέηαη ζην Αξκφδην Όξγαλν ηεο ζχκβαζεο ηελ Ϋθπησζε ηνπ αλαδφρνπ.  

ΜΫζα ζε Ϋλα (1) κάλα απφ ηελ ιάμε ηνπ πξνβιεπφκελνπ ρξφλνπ ηεο εγγπεκΫλεο ιεηηνπξγέαο ε 

επηηξνπά παξαθνινχζεζεο θαη παξαιαβάο ζπληΪζζεη ζρεηηθφ πξσηφθνιιν παξαιαβάο ηεο εγγπεκΫλεο 

ιεηηνπξγέαο, ζην νπνέν απνθαέλεηαη γηα ηελ ζπκκφξθσζε ηνπ αλαδφρνπ ζηηο απαηηάζεηο ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξέπησζε κε ζπκκφξθσζεο, νιηθάο ά κεξηθάο, ηνπ αλαδφρνπ, ην ζπιινγηθφ φξγαλν κπνξεέ λα 

πξνηεέλεη ηελ νιηθά ά κεξηθά θαηΪπησζε ηεο εγγπάζεσο θαιάο ιεηηνπξγέαο. Σν πξσηφθνιιν εγθξέλεηαη 

απφ ην Αξκφδην Όξγαλν ηνπ Γάκνπ Αζελαέσλ.  

 

4.2.1  πκβαηηθφ Πιαέζην - ΔθαξκνζηΫα Ννκνζεζέα  

ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηΪμεηο ηνπ λ. 4412/2016, νη φξνη ηεο παξνχζαο 

δηαθάξπμεο θαη ζπκπιεξσκαηηθΪ ν Αζηηθφο Κψδηθαο.  

4.2.2 Αζθαιηζηάξην ζπκβφιαην αζηηθάο επζχλεο 

Ο ΑλΪδνρνο νθεέιεη - κε κΫξηκλα θαη δαπΪλε ηνπ - λα ζπλΪςεη κε αζθαιηζηηθά εηαηξεέα,  

αζθαιηζηάξην  ζπκβφιαην αζηηθάο επζχλεο, ην νπνέν θαη ζα θαηαζΫζεη, θαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο 

χκβαζεο. Σν πεδέν εθαξκνγάο ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο πξνκάζεηαο, αθνξΪ ηηο 7 ΓεκνηηθΫο Κνηλφηεηεο 

ηνπ Γάκνπ Αζελαέσλ. 

Ο ΑλΪδνρνο, νθεέιεη λα ιακβΪλεη ππφςε ηνπ θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο θεέκελεο 

Ννκνζεζέαο πεξέ αζθαιέζεσλ. 
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Οκνέσο νθεέιεη λα Ϋρεη ππφςε ηνπ ηελ πεξέ αζθαιέζεσλ Ννκνζεζέα ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη λα 

ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο δηαηΪμεηο ησλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ. 

Ο αλΪδνρνο νθεέιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ηνπ  αζθαιηζηεξένπ. 

Οη παξερφκελεο αζθαιέζεηο δελ απαιιΪζζνπλ νχηε πεξηνξέδνπλ θαηΪ νπνηνδάπνηε ηξφπν ηηο 

ππνρξεψζεηο θαη ηηο επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ πνπ απνξξΫνπλ απφ ηε ζχκβαζε, ηδηαέηεξα ζε φηη αθνξΪ ηηο 

πξνβιεπφκελεο απφ ηηο ζρεηηθΫο αζθαιηζηηθΫο ζπκβΪζεηο εμαηξΫζεηο, εθπηψζεηο, πξνλφκηα, 

πεξηνξηζκνχο θιπ. θαη ν αλΪδνρνο παξακΫλεη απνθιεηζηηθΪ ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηΪζηαζε δεκηψλ 

ζε πξφζσπα ά/θαη πξΪγκαηα θαη πΫξαλ απφ ηα πνζΪ θΪιπςεο ηνπ αζθαιηζηεξένπ. 

Ζ  αζθαιηζηηθά  ζχκβαζε: 

- ζα Ϋρεη θαηαξηηζζεέ εγγξΪθσο ζηελ ειιεληθά γιψζζα 

- ζα πεξηιακβΪλεη  φξνπο νη νπνένη ζα ηθαλνπνηνχλ πιάξσο ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ, 

ηεο ππνινέπνπ ΔΤ θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. 

ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΚΑΛΤΦΔΗ: 

ΑζθΪιηζε Αζηηθάο Δπζχλεο θαη Τιηθψλ Εεκηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο θαη ηεο Αζηηθάο Δπζχλεο 

πξντφληνο. 

Με ηελ αζθΪιηζε απηά ζα θαιχπηεηαη ε «ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ» ηνπ Αλαδφρνπ Ϋλαληη ηξέησλ θαη νη 

αζθαιηζηΫο ππνρξενχληαη λα θαηαβΪινπλ απνδεκηψζεηο ζε ηξέηνπο γηα ζσκαηηθΫο βιΪβεο, ςπρηθά 

νδχλε, εζηθά βιΪβε θαη πιηθΫο δεκηΫο ζε πξΪγκαηα, αθέλεηα θαη θηλεηΪ ά θαη δψα, πνπ πξνμελνχληαη 

θαζ' φιε ηε δηΪξθεηα ηεο κεηαθνξΪο θαη ηνπνζΫηεζεο ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο, αιιΪ θαη φζσλ 

πξνθιεζνχλ εμαηηέαο ηεο θαθάο ηνπνζΫηεζεο ηνπο, ηεο πξφθιεζεο αηπράκαηνο, απφ πηψζε 

θσηηζηηθνχ, ά εμαξηάκαηφο ηνπ.  

Θα θαιχπηνληαη επέζεο θαη δεκηΫο ζε φκνξεο ηδηνθηεζέεο/ εγθαηαζηΪζεηο. 

Χο ειΪρηζην πνζφ αζθΪιηζεο νξέδνληαη νη 50.000€ γηα ζσκαηηθΫο βιΪβεο θαη‟ Ϊηνκν, 100.000€ θαηΪ 

γεγνλφο θαη 100.000€ γηα πιηθΫο δεκηΫο, άηνη αλψηαην φξην επζχλεο γηα φιε ηε δηΪξθεηα αζθαιέζεσο 

500.000€. 

Οη αζθαιηζηηθά εηαηξέα ζα εέλαη θεξΫγγπα ζην κΫηξν ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβΪλεη  θαη ζα Ϋρεη 

δφθηκε δξαζηεξηφηεηα ζε ρψξεο κΫιε ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη ηνπ Δ.Ο.Υ. 

H ζχκβαζε ζα ζπλΪπηεηαη ζε επξψ (€). 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΑΦΑΛΗΖ: 

Ζ ΑζθΪιηζε ζα Ϋρεη δηΪξθεηα νθηψ (8) κάλεο. 

ε πεξέπησζε πξφθιεζεο ζπκβΪληνο  θαη πξνθεηκΫλνπ ε αζθαιηζηηθά εηαηξεέα λα θαηαβΪιεη ζηνλ 

αλΪδνρν ηε ζρεηηθά κε ηε δεκηΪ θ.ι.π. απνδεκέσζε, πξΫπεη λα Ϋρεη ιΪβεη πξνεγνπκΫλσο ηελ Ϋγγξαθε 

γηα ην ζθνπφ απηφ ζπγθαηΪζεζε ηεο Τπεξεζέαο. 

Σν αζθαιηζηάξην ζπκβφιαην ζα Ϋρεη Ϋλαξμε ηζρχνο, κε ηελ 1
ε
 Σκεκαηηθά ΠαξΪδνζε ησλ 

ΣνπνζεηεκΫλσλ Δηδψλ. 
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4.3 ΓηΪξθεηα ζχκβαζεο - Σξνπνπνέεζε  θαηΪ ηε δηΪξθεηΪ ηεο  

4.3.1. ΓηΪξθεηαο ζχκβαζεο  

      Υξφλνο Ϋλαξμεο ηζρχνο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο νξέδεηαη ε εκεξνκελέα αλΪξηεζεο ηνπ 

ππνγεγξακκΫλνπ απφ ηα ζπκβαιιφκελα κΫξε ζπκθσλεηηθνχ ζην ΚΖΜΓΖ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 66 

παξ. 1 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ ΤΑ 57654/23.05.2017 (ΦΔΚ 1781 Β΄) «Ρχζκηζε εηδηθφηεξσλ ζεκΪησλ 

ιεηηνπξγέαο θαη δηαρεέξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ 

(ΚΖΜΓΖ) ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκέαο θαη ΑλΪπηπμεο». 

      Χο ρξνληθά δηΪξθεηα πινπνέεζεο ηεο ζχκβαζεο νξέδεηαη ην ρξνληθφ δηΪζηεκα ησλ νθηψ  (8) 

κελψλ απφ ηελ εκεξνκελέα ηνπ ρξφλνπ Ϋλαξμεο απηάο.   

4.3.2 Σξνπνπνέεζε ζχκβαζεο θαηΪ ηε δηΪξθεηΪ ηεο 

Ζ ζχκβαζε κπνξεέ λα ηξνπνπνηεέηαη θαηΪ ηε δηΪξθεηΪ ηεο, ρσξέο λα απαηηεέηαη λΫα δηαδηθαζέα 

ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 132 ηνπ λ. 

4412/2016, θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπάο Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο. 

4.4 Όξνη εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο ν ΑλΪδνρνο ηεξεέ ηηο ππνρξεψζεηο ζηνπο ηνκεέο ηνπ 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ, πνπ Ϋρνπλ ζεζπηζηεέ κε ην δέθαην ηεο 

Έλσζεο, ην εζληθφ δέθαην, ζπιινγηθΫο ζπκβΪζεηο ά δηεζλεέο δηαηΪμεηο πεξηβαιινληηθνχ, 

θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δέθαην, νη νπνέεο απαξηζκνχληαη ζην ΠαξΪξηεκα Υ ηνπ 

Πξνζαξηάκαηνο Α ηνπ λ. 4412/2016.  

Ζ ηάξεζε ησλ ελ ιφγσ ππνρξεψζεσλ απφ ηνλ ΑλΪδνρν θαη ηνπο ππεξγνιΪβνπο ηνπ ειΫγρεηαη θαη 

βεβαηψλεηαη απφ ηα φξγαλα πνπ επηβιΫπνπλ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο θαη ηηο αξκφδηεο δεκφζηεο 

αξρΫο θαη ππεξεζέεο πνπ ελεξγνχλ εληφο ησλ νξέσλ ηεο επζχλεο θαη ηεο αξκνδηφηεηΪο ηνπο. 

4.5  Σφπνο θαη Υξφλνο παξΪδνζεο εηδψλ 

4.5.1  Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ηα πιηθΪ ζχκθσλα κε ηηο Ϋγγξαθεο εληνιΫο ηεο 

Γηεχζπλζεο Ζιεθηξνινγηθνχ, κΫζα ζηνλ νξηζκΫλν ρξφλν πνπ ζα εθηειεζηεέ ε ζχκβαζε ησλ νθηψ  (8) 

κελψλ. 

Σα ππφ πξνκάζεηα εέδε ζα παξαδνζνχλ ζηηο απνζάθεο ηνπ Γάκνπ Αζελαέσλ: 

 ΠΪξνδνο Λ. Αζελψλ 65Α (φπηζζελ LADA), ά  

 Αγ. Άλλεο 52 θαη αιακηλέαο, θαηφπηλ επηθνηλσλέαο θαη ζπλελλνάζεσο κε ηελ Γ/λζε 

Ζιεθηξνινγηθνχ, (Ραδεθφηζηθα 20 & Αλαπαχζεσο 26) 

4.5.2 Ο ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΪδνζεο ησλ εηδψλ κπνξεέ λα παξαηεέλεηαη, πξηλ απφ ηε ιάμε ηνπ 

αξρηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ παξΪδνζεο, ππφ ηηο  πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 206 ηνπ λ. 4412/2016. 

ηελ πεξέπησζε πνπ ην αέηεκα ππνβΪιιεηαη απφ ηνλ αλΪδνρν θαη ε παξΪηαζε ρνξεγεέηαη ρσξέο λα 

ζπληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο ά Ϊιινη ηδηαηηΫξσο ζνβαξνέ ιφγνη πνπ θαζηζηνχλ αληηθεηκεληθψο 

αδχλαηε ηελ εκπξφζεζκε παξΪδνζε ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ επηβΪιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 207 

ηνπ λ. 4412/2016. 
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4.5.3 ΔΪλ ιάμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο παξΪδνζεο, ρσξέο λα ππνβιεζεέ εγθαέξσο αέηεκα παξΪηαζεο ά, 

εΪλ ιάμεη ν παξαηαζεέο, θαηΪ ηα αλσηΫξσ, ρξφλνο, ρσξέο λα παξαδνζεέ ην ζπκβαηηθφ εέδνο, ν αλΪδνρνο 

θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο. 

4.5.4 Ο αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα εηδνπνηεέ ηελ ππεξεζέα πνπ εθηειεέ ηελ πξνκάζεηα θαη ηελ Δπηηξνπά 

Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο, γηα ηελ εκεξνκελέα πνπ πξνηέζεηαη λα παξαδψζεη ην ζπκβαηηθφ 

εέδνο, ηνπιΪρηζηνλ δΫθα (10) εκεξνινγηαθΫο εκΫξεο λσξέηεξα. 

ΜεηΪ απφ θΪζε πξνζθφκηζε πιηθνχ ζηελ απνζάθε ππνδνράο απηψλ, ν αλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα 

ππνβΪιεη ζηελ ππεξεζέα απνδεηθηηθφ, ζεσξεκΫλν απφ ηνλ ππεχζπλν ηεο απνζάθεο, ζην νπνέν 

αλαθΫξεηαη ε εκεξνκελέα πξνζθφκηζεο, ην πιηθφ, ε πνζφηεηα θαη ν αξηζκφο ηεο ζχκβαζεο ζε 

εθηΫιεζε ηεο νπνέαο πξνζθνκέζηεθε. 

4.6  Κπξψζεηο γηα εθπξφζεζκε παξΪδνζε πξνκάζεηαο 

Αλ ην πξνκεζεπφκελν εέδνο θνξησζεέ, παξαδνζεέ ά αληηθαηαζηαζεέ κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ζπκβαηηθνχ 

ρξφλνπ θαη κΫρξη ιάμεο ηνπ ρξφλνπ ηεο παξΪηαζεο πνπ ρνξεγάζεθε, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 206 ηνπ 

Ν.4412/16, επηβΪιιεηαη πξφζηηκν 5% επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ηεο πνζφηεηαο πνπ παξαδφζεθε 

εθπξφζεζκα. 

Σν παξαπΪλσ πξφζηηκν ππνινγέδεηαη επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ησλ εθπξφζεζκα παξαδνζΫλησλ εηδψλ, 

ρσξέο ΦΠΑ. ΔΪλ ηα εέδε πνπ παξαδφζεθαλ εθπξφζεζκα επεξεΪδνπλ ηε ρξεζηκνπνέεζε ησλ εηδψλ πνπ 

παξαδφζεθαλ εκπξφζεζκα, ην πξφζηηκν ππνινγέδεηαη επέ ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο ηεο ζπλνιηθάο 

πνζφηεηαο απηψλ. 

ΚαηΪ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο ηεο θαζπζηΫξεζεο γηα θφξησζε, παξΪδνζε ά 

αληηθαηΪζηαζε ησλ εηδψλ, κε απφθαζε ηνπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκνδένπ νξγΪλνπ, δε ιακβΪλεηαη ππφςε ν ρξφλνο πνπ παξάιζε πΫξαλ ηνπ εχινγνπ, θαηΪ ηα δηΪθνξα 

ζηΪδηα ησλ δηαδηθαζηψλ, γηα ην νπνέν δελ επζχλεηαη ν πξνκεζεπηάο θαη παξαηεέλεηαη, αληέζηνηρα, ν 

ρξφλνο θφξησζεο - παξΪδνζεο. 

Ζ εέζπξαμε ηνπ πξνζηέκνπ θαη ησλ ηφθσλ επέ ηεο πξνθαηαβνιάο γέλεηαη κε παξαθξΪηεζε απφ ην πνζφ 

πιεξσκάο ηνπ αλαδφρνπ ά, ζε πεξέπησζε αλεπΪξθεηαο ά Ϋιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηΪπησζε ηεο 

εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο θαη πξνθαηαβνιάο αληέζηνηρα, εθφζνλ ν αλΪδνρνο δελ θαηαζΫζεη ην 

απαηηνχκελν πνζφ. 

ε πεξέπησζε Ϋλσζεο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη  επηβΪιιεηαη αλαιφγσο ζε φια ηα 

κΫιε ηεο Ϋλσζεο. 

4.7  Παξαιαβά εηδψλ – Υξφλνο θαη ηξφπνο  παξαιαβάο εηδψλ 

4.7.1 H παξαιαβά ησλ ζπκβαηηθψλ εηδψλ γέλεηαη απφ επηηξνπΫο, πξσηνβΪζκηεο ά θαη δεπηεξνβΪζκηεο, 

πνπ ζπγθξνηνχληαη ζχκθσλα κε ηελ παξ. 11 εδ. β ηνπ Ϊξζξνπ 221 ηνπ Ν.4412/16  ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 208 ηνπ σο Ϊλσ λφκνπ. ΚαηΪ ηε δηαδηθαζέα παξαιαβάο ησλ πιηθψλ δηελεξγεέηαη 

πνζνηηθφο θαη πνηνηηθφο Ϋιεγρνο θαη εθφζνλ ην επηζπκεέ κπνξεέ λα παξαζηεέ θαη ν ΑλΪδνρνο. 

Σν θφζηνο ηεο δηελΫξγεηαο ησλ ειΫγρσλ βαξχλεη ηνλ αλΪδνρν. 

Ζ Δπηηξνπά Παξαθνινχζεζεο θαη Παξαιαβάο, κεηΪ ηνπο πξνβιεπφκελνπο ειΫγρνπο ζπληΪζζεη 

πξσηφθνιια (καθξνζθνπηθφ – νξηζηηθφ- παξαιαβάο ηνπ εέδνπο κε παξαηεξάζεηο –απφξξηςεο ησλ 

εηδψλ) ζχκθσλα κε ηελ παξ.3 ηνπ Ϊξζξνπ 208 ηνπ λ. 4412/16.  
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Σα πξσηφθνιια πνπ ζπληΪζζνληαη απφ ηελ Δπηηξνπά Παξαιαβάο θνηλνπνηνχληαη ππνρξεσηηθΪ θαη 

ζηνπο αλαδφρνπο. 

Δέδε πνπ απνξξέθζεθαλ ά θξέζεθαλ παξαιεπηΫα κε Ϋθπησζε επέ ηεο ζπκβαηηθάο ηηκάο, κε βΪζε ηνπο 

ειΫγρνπο πνπ πξαγκαηνπνέεζε ε πξσηνβΪζκηα επηηξνπά παξαιαβάο, κπνξνχλ λα παξαπΫκπνληαη γηα 

επαλεμΫηαζε ζε δεπηεξνβΪζκηα επηηξνπά παξαιαβάο χζηεξα απφ αέηεκα ηνπ πξνκεζεπηά ά 

απηεπΪγγειηα ζχκθσλα κε ηελ παξ. 5 ηνπ Ϊξζξνπ 208 ηνπ λ.4412/16. Σα Ϋμνδα βαξχλνπλ ζε θΪζε 

πεξέπησζε ηνλ πξνκεζεπηά. 

Δπέζεο, εΪλ ν πξνκεζεπηάο δηαθσλεέ κε ηα απνηειΫζκαηα ησλ εξγαζηεξηαθψλ εμεηΪζεσλ πνπ  

δηελεξγάζεθαλ απφ πξσηνβΪζκηεο ά δεπηεξνβΪζκηεο επηηξνπΫο παξαιαβάο κπνξεέ λα δεηάζεη 

εγγξΪθσο εμΫηαζε θαη΄ Ϋθεζε ησλ νηθεέσλ αληηδεηγκΪησλ, κΫζα ζε αλαηξεπηηθά πξνζεζκέα εέθνζη (20) 

εκεξψλ απφ ηελ γλσζηνπνέεζε ζε απηφλ ησλ απνηειεζκΪησλ ηεο αξρηθάο εμΫηαζεο,  κε ηνλ ηξφπν  πνπ 

πεξηγξΪθεηαη ζηελ παξ. 8 ηνπ Ϊξζξνπ 208 ηνπ Ν.4412/16.  

Σν απνηΫιεζκα  ηεο θαη΄ Ϋθεζε εμΫηαζεο εέλαη ππνρξεσηηθφ θαη ηειεζέδηθν θαη γηα ηα δχν κΫξε.  

Ο πξνκεζεπηάο δελ κπνξεέ λα δεηάζεη παξαπνκπά ζε δεπηεξνβΪζκηα επηηξνπά παξαιαβάο κεηΪ ηα 

απνηειΫζκαηα ηεο θαη΄ Ϋθεζε εμΫηαζεο. 

4.7.2. Ζ παξαιαβά ησλ εηδψλ θαη ε Ϋθδνζε ησλ ζρεηηθψλ πξσηνθφιισλ παξαιαβάο πξαγκαηνπνηεέηαη 

ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζέα πνπ πξνβιΫπεηαη ζηα ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ Η  θαη ΗΗ ηεο παξνχζαο.  

Αλ ε παξαιαβά ησλ εηδψλ θαη ε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ πξσηνθφιινπ δελ πξαγκαηνπνηεζεέ απφ ηελ 

επηηξνπά παξαιαβάο κΫζα ζηνλ νξηδφκελν απφ ηε ζχκβαζε ρξφλν, ζεσξεέηαη φηη ε παξαιαβά 

ζπληειΫζζεθε απηνδέθαηα, κε θΪζε επηθχιαμε ησλ δηθαησκΪησλ ηνπ Γεκνζένπ θαη εθδέδεηαη πξνο 

ηνχην ζρεηηθά απφθαζε ηνπ αξκνδένπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ, κε βΪζε κφλν ην ζεσξεκΫλν απφ ηελ 

ππεξεζέα πνπ παξαιακβΪλεη ηα εέδε απνδεηθηηθφ πξνζθφκηζεο ηνχησλ, ζχκθσλα δε κε ηελ απφθαζε 

απηά ε απνζάθε ηνπ θνξΫα εθδέδεη δειηέν εηζαγσγάο ηνπ εέδνπο θαη εγγξαθάο ηνπ ζηα βηβιέα ηεο, 

πξνθεηκΫλνπ λα πξαγκαηνπνηεζεέ ε πιεξσκά ηνπ πξνκεζεπηά. 

ΑλεμΪξηεηα απφ ηελ, θαηΪ ηα αλσηΫξσ, απηνδέθαηε παξαιαβά θαη ηελ πιεξσκά ηνπ αλαδφρνπ, 

πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελνη απφ ηελ ζχκβαζε Ϋιεγρνη απφ επηηξνπά πνπ ζπγθξνηεέηαη κε 

απφθαζε ηνπ αξκνδένπ απνθαηλνκΫλνπ νξγΪλνπ, ζηελ νπνέα δελ κπνξεέ λα ζπκκεηΫρνπλ ν πξφεδξνο 

θαη ηα κΫιε ηεο επηηξνπάο πνπ δελ πξαγκαηνπνέεζε ηελ παξαιαβά ζηνλ πξνβιεπφκελν απφ ηελ 

ζχκβαζε ρξφλν. Ζ παξαπΪλσ επηηξνπά παξαιαβάο πξνβαέλεη ζε φιεο ηηο δηαδηθαζέεο παξαιαβάο πνπ 

πξνβιΫπνληαη απφ ηελ σο Ϊλσ παξΪγξαθν 1 θαη ην Ϊξζξν 208 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπληΪζζεη ηα 

ζρεηηθΪ πξσηφθνιια.  Ζ εγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο δελ επηζηξΫθεηαη πξηλ απφ ηελ 

νινθιάξσζε φισλ ησλ πξνβιεπνκΫλσλ απφ ηε ζχκβαζε ειΫγρσλ θαη ηε ζχληαμε ησλ ζρεηηθψλ 

πξσηνθφιισλ. 

4.8  Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ εηδψλ – ΑληηθαηΪζηαζε 

4.8.1 ε πεξέπησζε νξηζηηθάο απφξξηςεο νιφθιεξεο ά κΫξνπο ηεο ζπκβαηηθάο πνζφηεηαο ησλ εηδψλ, 

κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιένπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπάο Παξαιαβάο, κπνξεέ 

λα εγθξέλεηαη αληηθαηΪζηαζά ηεο κε Ϊιιε, πνπ λα εέλαη ζχκθσλε κε ηνπο φξνπο ηεο ζχκβαζεο, κΫζα 

ζε ηαθηά πξνζεζκέα πνπ νξέδεηαη απφ ηελ απφθαζε απηά. 
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4.8.2 Αλ ε αληηθαηΪζηαζε γέλεηαη κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ε πξνζεζκέα πνπ νξέδεηαη γηα 

ηελ αληηθαηΪζηαζε δελ κπνξεέ λα εέλαη κεγαιχηεξε ηνπ 1/2 ηνπ ζπλνιηθνχ ζπκβαηηθνχ ρξφλνπ, ν δε 

αλΪδνρνο ζεσξεέηαη σο εθπξφζεζκνο θαη ππφθεηηαη ζε θπξψζεηο ιφγσ εθπξφζεζκεο παξΪδνζεο. 

Αλ ν αλΪδνρνο δελ αληηθαηαζηάζεη ηα εέδε πνπ απνξξέθζεθαλ κΫζα ζηελ πξνζεζκέα πνπ ηνπ ηΪρζεθε 

θαη εθφζνλ Ϋρεη ιάμεη ν ζπκβαηηθφο ρξφλνο, θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο θαη ππφθεηηαη ζηηο πξνβιεπφκελεο 

θπξψζεηο. 

4.8.3 Ζ επηζηξνθά ησλ εηδψλ πνπ απνξξέθζεθαλ γέλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηηο παξ. 2 θαη 

3  ηνπ Ϊξζξνπ 213 ηνπ λ. 4412/2016.  

4.9  Κάξπμε νηθνλνκηθνχ θνξΫα εθπηψηνπ 

Ο αλΪδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθΪ Ϋθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θΪζε δηθαέσκα πνπ απνξξΫεη 

απφ απηάλ, κε απφθαζε ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ, 

εθφζνλ δελ θνξηψζεη, παξαδψζεη ά αληηθαηαζηάζεη ηα ζπκβαηηθΪ πιηθΪ ά δελ επηζθεπΪζεη ά 

ζπληεξάζεη απηΪ κΫζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ά ζηνλ ρξφλν παξΪηαζεο πνπ ηνπ δνζεέ, ζχκθσλα κε 

φζα πξνβιΫπνληαη ζην Ϊξζξν 206 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ο αλΪδνρνο  δελ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο φηαλ:  

α) ην πιηθφ δελ θνξησζεέ ά παξαδνζεέ ά αληηθαηαζηαζεέ κε επζχλε ηνπ θνξΫα πνπ εθηειεέ ηε ζχκβαζε. 

β) ζπληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο 

ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα πνπ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηελ ζχκβαζε, επηβΪιιεηαη, κε απφθαζε ηνπ 

απνθαηλφκελνπ νξγΪλνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδένπ νξγΪλνπ, ην νπνέν ππνρξεσηηθΪ 

θαιεέ ηνλ αλΪδνρν πξνο παξνρά εμεγάζεσλ, αζξνηζηηθΪ, ε παξαθΪησ θχξσζε: 

 νιηθά θαηΪπησζε ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

4.10  Σξφπνο πιεξσκάο – Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ πιεξσκάο αλαδφρνπ – Κξαηάζεηο 

4.10.1 Σξφπνο πιεξσκάο 

Ζ πιεξσκά ηνπ αλαδφρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεέ  κε ην 100% ηεο ζπκβαηηθάο αμέαο κεηΪ ηελ νξηζηηθά 

παξαιαβά ηνπ ζπκβαηηθνχ εμνπιηζκνχ θαη ζα γέλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λφκηκσλ παξαζηαηηθψλ 

θαη δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιΫπνληαη ζηελ σο θαησηΫξσ παξΪγξαθν 4.10.2 ηεο παξνχζαο. 

Ζ πιεξσκά ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο ζα γέλεηαη κε ηελ πξνζθφκηζε ησλ λνκέκσλ παξαζηαηηθψλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πνπ πξνβιΫπνληαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, θαζψο 

θαη θΪζε Ϊιινπ δηθαηνινγεηηθνχ πνπ ηπρφλ άζειε δεηεζεέ απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο πνπ δηελεξγνχλ 

ηνλ Ϋιεγρν θαη ηελ πιεξσκά. 

4.10.2 Απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ πιεξσκάο αλαδφρνπ 

ηηο ζπκβΪζεηο πξνκάζεηαο γηα ηελ πιεξσκά ηνπ ηηκάκαηνο απαηηνχληαη θαη‟ ειΪρηζηνλ ηα εμάο 

δηθαηνινγεηηθΪ: 

α) Πξσηφθνιιν νξηζηηθάο πνζνηηθάο θαη πνηνηηθάο παξαιαβάο ηνπ ηκάκαηνο πνπ αθνξΪ ε πιεξσκά ά 

ηνπ ζπλφινπ ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκΫλνπ ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 4.7 ηεο παξνχζαο, 
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β) Απνδεηθηηθφ εηζαγσγάο ηνπ πιηθνχ ζηελ απνζάθε ηνπ θνξΫα, 

γ) Σηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ εηο ηξηπινχλ, 

δ) ΠηζηνπνηεηηθΪ Φνξνινγηθάο θαη Αζθαιηζηηθάο Δλεκεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο. 

ΠΫξαλ ησλ αλσηΫξσ δηθαηνινγεηηθψλ, νη αξκφδηεο ππεξεζέεο πνπ δηελεξγνχλ ηνλ Ϋιεγρν θαη ηελ 

πιεξσκά, κπνξνχλ λα δεηάζνπλ θαη νπνηνδάπνηε Ϊιιν δηθαηνινγεηηθφ, εθφζνλ πξνβιΫπεηαη ζηελ 

θεέκελε λνκνζεζέα ά ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

4.10.3 Κξαηάζεηο 

Σνλ  αλΪδνρν βαξχλνπλ νη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο, σο θαη θΪζε Ϊιιε επηβΪξπλζε, ζχκθσλα κε ηελ 

θεέκελε λνκνζεζέα, κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ Φ.Π.Α. (ν Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ Γάκν), ηελ παξνρά ηεο 

ππεξεζέαο ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιΫπεηαη ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. Ηδέσο βαξχλεηαη 

κε ηηο αθφινπζεο θξαηάζεηο:  

α) ΚξΪηεζε χςνπο 0,07% ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο θΪζε πιεξσκάο πξν θφξσλ θαη 

θξαηάζεσλ ηεο αξρηθάο, θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο ΤπΫξ ηεο Δληαέαο ΑλεμΪξηεηεο 

Αξράο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (παξ. 7 Ϊξζξν 375  Ν.4412/2016). 

β) ΚξΪηεζε χςνπο 0,06% ππΫξ ηεο Αξράο ΔμΫηαζεο Πξνδηθαζηηθψλ Πξνζθπγψλ (Α.Δ.Π.Π.) Ζ 

θξΪηεζε απηά ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο θΪζε πιεξσκάο πξν θφξσλ θαη θξαηάζεσλ ηεο αξρηθάο, 

θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο (παξ. 3 Ϊξζξν 350 Ν. 4412/2016 θαη ΚΤΑ 

1191/14.03.2017 (ΦΔΚ 969/22.03.2017 ηεχρνο Β')). 

γ) ΚξΪηεζε χςνπο 0,02% ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ, ε νπνέα ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο, εθηφο ΦΠΑ, ηεο 

αξρηθάο, θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο. Σν πνζφ απηφ παξαθξαηεέηαη ζε θΪζε πιεξσκά 

απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ζην φλνκα θαη γηα ινγαξηαζκφ ηεο Γεληθάο Γηεχζπλζεο Γεκνζέσλ 

πκβΪζεσλ θαη Πξνκεζεηψλ. Με θνηλά απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Οηθνλνκέαο, ΑλΪπηπμεο θαη 

Σνπξηζκνχ θαη Οηθνλνκηθψλ ξπζκέδνληαη ζΫκαηα ζρεηηθΪ κε ην ρξφλν, ηνλ ηξφπν θαη ηε δηαδηθαζέα 

θξΪηεζεο ησλ σο Ϊλσ ρξεκαηηθψλ πνζψλ, θαζψο θαη θΪζε Ϊιιν αλαγθαέν ζΫκα γηα ηελ εθαξκνγά ηεο 

παξνχζαο παξαγξΪθνπ ( παξ. 6  Ϊξζξν 36  λ. 4412/2016).  

δ) Οη ππΫξ ηξέησλ θξαηάζεηο ππφθεηληαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ αλαινγηθφ ηΫινο ραξηνζάκνπ 3% θαη 

ζηελ επ‟ απηνχ εηζθνξΪ ππΫξ ΟΓΑ 20% (Ϊξζξν 7 ηεο ΤΑ 5143/05.12.2014 (ΦΔΚ 3335/11.12.2014 

ηεχρνο Β΄)). 

ε) Με θΪζε πιεξσκά ζα γέλεηαη ε πξνβιεπφκελε απφ ηελ θεέκελε λνκνζεζέα παξαθξΪηεζε θφξνπ 

εηζνδάκαηνο επέ ηνπ θαζαξνχ πνζνχ (Ϊξζξν 64 παξ. 2 λ.4172/2013 (ΦΔΚ 167/23.07.2013 ηεχρνο Α΄)). 

ζη) Έμνδα δεκνζέεπζεο πεξέιεςεο ηεο παξνχζεο δηαθάξπμεο (αξρηθάο θαη ηπρφλ επαλαιεπηηθάο). 

ΚαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο χκβαζεο ζα πξνζθνκέδεηαη απφ ηνλ ΑλΪδνρν ην απνδεηθηηθφ πιεξσκάο ηνπ 

θφζηνπο εμφδσλ δεκνζέεπζεο απφ ηε Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθψλ. 

4.11  Οινθιάξσζε εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

Ζ ζχκβαζε ζεσξεέηαη φηη εθηειΫζηεθε φηαλ ζπληξΫρνπλ νη εμάο πξνυπνζΫζεηο:  

α) Ζ πξνκάζεηα παξαδφζεθε ζην ζχλνιφ ηεο.  
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β) Παξαιάθζεθαλ νξηζηηθΪ πνζνηηθΪ θαη πνηνηηθΪ ηα εέδε πνπ παξαδφζεθαλ.  

γ) Έγηλε ε απνπιεξσκά ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο, αθνχ πξνεγνπκΫλσο επηβιάζεθαλ θπξψζεηο ά 

εθπηψζεηο θαη 

δ) Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ινηπΫο ζπκβαηηθΫο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κΫξε, 

νινθιεξψζεθε ν ρξφλνο εγγπεκΫλεο ιεηηνπξγέαο θαη απνδεζκεχζεθε ε ζρεηηθά εγγχεζε θαιάο 

εθηΫιεζεο, θαηΪ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηελ παξνχζα δηαθάξπμε. 

4.12  Γηθαέσκα κνλνκεξνχο ιχζεο ηεο ζχκβαζεο 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά κπνξεέ, κε ηηο πξνυπνζΫζεηο πνπ νξέδνπλ νη θεέκελεο δηαηΪμεηο, λα θαηαγγεέιεη ηε 

ζχκβαζε θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εθηΫιεζάο ηεο, εθφζνλ: 

α) ε ζχκβαζε Ϋρεη ππνζηεέ νπζηψδε ηξνπνπνέεζε, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 132 ηνπ λ. 

4412/2016, πνπ ζα απαηηνχζε λΫα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο,  

β) ν αλΪδνρνο, θαηΪ ην ρξφλν ηεο αλΪζεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηεινχζε ζε κηα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο πνπ 

αλαθΫξνληαη ζηελ παξΪγξαθν 2.2.3.1 θαη σο εθ ηνχηνπ, ζα Ϋπξεπε λα Ϋρεη απνθιεηζηεέ απφ ηε 

δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, 

γ) ε ζχκβαζε δελ Ϋπξεπε λα αλαηεζεέ ζηνλ αλΪδνρν ιφγσ ζνβαξάο παξαβέαζεο ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ 

ππΫρεη απφ ηηο πλζάθεο θαη ηελ Οδεγέα 2014/24/ΔΔ, ε νπνέα Ϋρεη αλαγλσξηζηεέ κε απφθαζε ηνπ 

Γηθαζηεξένπ ηεο Έλσζεο ζην πιαέζην δηαδηθαζέαο δπλΪκεη ηνπ Ϊξζξνπ 258 ηεο ΛΔΔ. 

4.13  ΓηνηθεηηθΫο πξνζθπγΫο θαηΪ ηε δηαδηθαζέα εθηΫιεζεο 

Ο αλΪδνρνο κπνξεέ θαηΪ ησλ απνθΪζεσλ πνπ επηβΪιινπλ ζε βΪξνο ηνπ θπξψζεηο, δπλΪκεη ησλ φξσλ 

ησλ Ϊξζξσλ 4.9 (Κάξπμε νηθνλνκηθνχ θνξΫα εθπηψηνπ), 4.5 (Σφπνο θαη Υξφλνο παξΪδνζεο πιηθψλ), 

4.6 (Κπξψζεηο γηα εθπξφζεζκε παξΪδνζε πξνκάζεηαο) θαη 4.8 (Απφξξηςε ζπκβαηηθψλ πιηθψλ – 

ΑληηθαηΪζηαζε), θαζψο θαη θαη΄ εθαξκνγά ησλ ζπκβαηηθψλ φξσλ λα αζθάζεη πξνζθπγά γηα ιφγνπο 

λνκηκφηεηαο θαη νπζέαο ελψπηνλ ηνπ θνξΫα πνπ εθηειεέ ηε ζχκβαζε κΫζα ζε αλαηξεπηηθά πξνζεζκέα 

(30) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα ηεο θνηλνπνέεζεο ά ηεο πιάξνπο γλψζεο ηεο ζρεηηθάο απφθαζεο. Ζ 

εκπξφζεζκε Ϊζθεζε ηεο πξνζθπγάο αλαζηΫιιεη ηηο επηβαιιφκελεο θπξψζεηο.  Δπέ ηεο πξνζθπγάο, 

απνθαζέδεη ην αξκφδην απνθαηλφκελν φξγαλν, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ 

νξγΪλνπ, εληφο πξνζεζκέαο ηξηΪληα (30) εκεξψλ απφ ηελ Ϊζθεζά ηεο, Ϊιισο ζεσξεέηαη σο ζησπεξψο 

απνξξηθζεέζα. ΚαηΪ ηεο απφθαζεο απηάο δελ ρσξεέ ε Ϊζθεζε Ϊιιεο νπνηαζδάπνηε θχζεο δηνηθεηηθάο 

πξνζθπγάο. Αλ θαηΪ ηεο απφθαζεο πνπ επηβΪιιεη θπξψζεηο δελ αζθεζεέ εκπξφζεζκα ε πξνζθπγά ά αλ 

απνξξηθζεέ απηά απφ ην απνθαηλφκελν αξκνδέσο φξγαλν, ε απφθαζε θαζέζηαηαη νξηζηηθά. Αλ αζθεζεέ 

εκπξφζεζκα πξνζθπγά, αλαζηΫιινληαη νη ζπλΫπεηεο ηεο απφθαζεο κΫρξη απηά λα νξηζηηθνπνηεζεέ. 

4.14 Γηθαζηηθά επέιπζε δηαθνξψλ 

ΚΪζε δηαθνξΪ κεηαμχ ησλ ζπκβαιιφκελσλ κεξψλ πνπ πξνθχπηεη απφ ηηο ζπκβΪζεηο πνπ ζπλΪπηνληαη 

ζην πιαέζην ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο , επηιχεηαη κε ηελ Ϊζθεζε πξνζθπγάο ά αγσγάο ζην Γηνηθεηηθφ 

Δθεηεέν ηεο ΠεξηθΫξεηαο, ζηελ νπνέα εθηειεέηαη εθΪζηε ζχκβαζε, θαηΪ ηα εηδηθφηεξα νξηδφκελα ζηηο 

παξ. 1 Ϋσο θαη 6 ηνπ Ϊξζξνπ 205Α ηνπ λ. 4412/2016.  Πξηλ απφ ηελ Ϊζθεζε ηεο πξνζθπγάο ζην 

Γηνηθεηηθφ Δθεηεέν πξνεγεέηαη ππνρξεσηηθΪ ε ηάξεζε ηεο πξνβιεπφκελεο ζην Ϊξζξν 205 

ελδηθνθαλνχο δηαδηθαζέαο, δηαθνξεηηθΪ ε πξνζθπγά απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε. 
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4.15 Καηαγγειέα ηεο ζχκβαζεο – ΤπνθαηΪζηαζε αλαδφρνπ 

ηελ πεξέπησζε πνπ, θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο, ν αλΪδνρνο θαηαδηθαζηεέ ακεηΪθιεηα γηα Ϋλα 

απφ ηα αδηθάκαηα πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξ. 2.2.3.1 ηεο παξνχζαο, ε αλαζΫηνπζα αξρά δχλαηαη λα 

θαηαγγεέιεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε θαη λα αλαδεηάζεη ηπρφλ αμηψζεηο απνδεκέσζεο, ζχκθσλα κε ηηο 

ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο ηνπ ΑΚ, πεξέ ακθνηεξνβαξψλ ζπκβΪζεσλ. 

ΔΪλ ν αλΪδνρνο πησρεχζεη ά ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα εμπγέαλζεο ά εηδηθάο εθθαζΪξηζεο ά ηεζεέ ππφ 

αλαγθαζηηθά δηαρεέξηζε απφ εθθαζαξηζηά ά απφ ην δηθαζηάξην ά ππαρζεέ ζε δηαδηθαζέα πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ ά αλαζηεέιεη ηηο επηρεηξεκαηηθΫο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο ά εΪλ βξέζθεηαη ζε νπνηαδάπνηε 

αλΪινγε θαηΪζηαζε, πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζέα, πξνβιεπφκελε ζε εζληθΫο δηαηΪμεηο 

λφκνπ, ε αλαζΫηνπζα αξρά δχλαηαη, νκνέσο, λα θαηαγγεέιεη κνλνκεξψο ηε ζχκβαζε θαη λα αλαδεηάζεη 

ηπρφλ αμηψζεηο απνδεκέσζεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθΫο δηαηΪμεηο ηνπ ΑΚ.  

ε ακθφηεξεο ηηο σο Ϊλσ πεξηπηψζεηο θαηαγγειέαο ηεο ζχκβαζεο, ε αλαζΫηνπζα αξρά δχλαηαη λα 

πξνζθαιΫζεη ηνλ/ηνπο επφκελν/νπο, θαηΪ ζεηξΪ, κεηνδφηε/εο ηεο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο ηεο 

ζπγθεθξηκΫλεο ζχκβαζεο θαη λα ηνπ/ηνπο πξνηεέλεη λα αλαιΪβεη/νπλ ηελ παξνρά ησλ ππεξεζηψλ ηνπ 

εθπηψηνπ αλαδφρνπ, κε ηνπο έδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζΫζεηο θαη βΪζεη ηεο πξνζθνξΪο πνπ εέρε 

ππνβΪιεη ν Ϋθπησηνο (ξεηά ξάηξα ππνθαηΪζηαζεο). 

 

 

 

 

Ζ ΤΝΣΑΞΑΑ Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

   

   

Δπαγγειέα ΚαξαγηΪλλε Υξάζηνο Κνπηζνχκπαο Γεκάηξηνο Απγεξηλφο 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι –ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ & ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ   

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ – ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV – ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V - ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΟΛΩΝ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙ–  ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΔΝΙΑΙΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΜΒΑΗ (ΔΔΔ) 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙΙ–   ΠΙΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΩΗ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ & ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                                                    Αζάλα,     16 / 04  / 2021 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ 

ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ 

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΚΑΗ ΔΡΓΧΝ  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ          

TMHMA ΜΔΛΔΣΧΝ, ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ 

 

            «Πξνκάζεηα Καη ΣνπνζΫηεζε Φσηηζηηθψλ Κνξπθάο, ηερλνινγέαο LED». 

 

                                 CPV: 31527200-8 (ΦσηηζηηθΪ Δμσηεξηθψλ Υψξσλ),  

                                 CPV: 51110000-6 (Τπεξεζηψλ εγθαηΪζηαζεο ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ)  

 

 

ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ:  Ζ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ βΪζε ηηκάο. 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ:  495.000,00€ - ΦΠΑ (24%): 118.800,00€ - ΤΝΟΛΟ: 613.800,00 €   

Κ.Α.  6662.004/Φ.20 

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 

1. Σερληθά Έθζεζε κε Σερληθά Πεξηγξαθά. 

2. ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο. 

3. Πέλαθαο πκκφξθσζεο. 

4. πγγξαθά Τπνρξεψζεσλ. 

5. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο. 

6. Έληππν Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο. 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ 

ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ 

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

& ΔΡΓΧΝ 

Γ/ΝΖ : ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ 

ΣΜΖΜΑ: ΜΔΛΔΣΧΝ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ & 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ 

 

 

ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ  ΜΔ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ  

 

 

                 «Πξνκάζεηα Καη ΣνπνζΫηεζε Φσηηζηηθψλ Κνξπθάο, ηερλνινγέαο LED». 

                  CPV: 31527200-8 (ΦσηηζηηθΪ Δμσηεξηθψλ Υψξσλ) 

                  CPV: 51110000-6 (Τπεξεζηψλ εγθαηΪζηαζεο ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ) 

 

 

Πξνυπνινγηζκνχ δαπΪλεο : 495.000,00 € 

ΦΠΑ 24 %                           :118.800,00 € 

ΤΝΟΛΟ                            : 613.800,00€ 
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ΣΔΥΝΗΚΖ ΔΚΘΔΖ  ΜΔ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ 

 

Ζ Γ/λζε Ζιεθηξνινγηθνχ ηνπ  Γάκνπ Αζελαέσλ, πξνθεηκΫλνπ λα θαιχςεη ηηο Ϊκεζεο αλΪγθεο ζε θσηηζκφ 

πεδνδξφκσλ, πιαηεηψλ θαη ρψξσλ πξαζέλνπ, ηεο πφιεο, ζπλΫηαμε ηελ παξνχζα, πξνθεηκΫλνπ λα πξνρσξάζεη, ζε 

αλνηθηφ δεκφζην δηαγσληζκφ, Ϊλσ ησλ νξέσλ. 

Με ηνλ δηαγσληζκφ απηφ, ζα αληηθαηαζηαζνχλ ηα θσηηζηηθΪ παιαηΪο ηερλνινγέαο θνξπθάο, κε λΫαο ηερλνινγέαο 

LED. Έηζη ν Γάκνο Αζελαέσλ, ζα επηηχρεη : 

 Μεέσζε ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ελΫξγεηαο,  

 Βειηέσζε ηεο πνηφηεηαο θσηηζκνχ, 

 Βειηέσζε ηνπ αηζζάκαηνο αζθΪιεηαο ηνπ δεκφηε, 

 Μεέσζε ηνπ πεξηβαιινληηθνχ απνηππψκαηνο θαη 

 Απαιιαγά απφ ηηο ιΪκπεο, πνπ πεξηΫρνπλ πδξΪξγπξν, ά θψζθνξν θΪηη πνπ εέλαη επηβαξπληηθφ ζηε 

δεκφζηα πγεέα.  

Σα θσηηζηηθΪ, ζα πξΫπεη λα εέλαη εμαηξεηηθάο πνηφηεηαο θαη ζχκθσλα κε ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο, πνπ νξέδεη ε 

ππεξεζέα καο. Ζ ηνπνζΫηεζε ηνπο ζα γέλεη ζχκθσλα κε ηηο πξνδηαγξαθΫο θαη νδεγέεο ηεο ππεξεζέαο καο. 

Σερληθά Πεξηγξαθά 

ΣνπνζΫηεζε 1.320 θσηηζηηθψλ θνξπθάο, ηερλνινγέαο LED.  

Σα θσηηζηηθΪ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε πεδνδξφκνπο, πιαηεέεο θαη ρψξνπο πξαζέλνπ, πνπ ζα ππνδεέμεη ε Γ/λζε 

Ζιεθηξνινγηθνχ. Θα Ϋρνπλ δε ζπκκεηξηθά δηΪρπζε θσηφο. 

Δηδηθφηεξα, ην αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο ζα πεξηιακβΪλεη: 

 Σελ πξνκάζεηα ησλ θσηηζηηθψλ. 

 Σελ ηκεκαηηθά  κεηαθνξΪ, παξΪδνζε θαη ηνπνζΫηεζε επέ ηζηψλ, ησλ θσηηζηηθψλ, θαηφπηλ 

θαηεπζχλζεσλ πνπ ζα δνζνχλ απφ ην Σκάκα πληάξεζεο Γηθηχνπ Ζιεθηξνθσηηζκνχ & Τπνδνκψλ, ηει. 

213 2082936, 210 9222133. 

 Σα πιηθΪ – εμαξηάκαηα ζηάξημεο, κε ηηο ηπρφλ εξγαζέεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζηάξημε ηνπο, θαζψο θαη 

θαιψδηα ηξνθνδνζέαο ηνπο, ζηελ πεξέπησζε πνπ παξαηεξεζνχλ θαηαζηξνθΫο (θακΫλα, ά θνκκΫλα)  ζηα 

ππΪξρνληα θαιψδηα.  

 Σν θφζηνο ρξάζεο θαη ιεηηνπξγέαο ησλ νρεκΪησλ (κεηαθνξΪο πξνζσπηθνχ, πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ) πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηάζεη ν αλΪδνρνο.  

 Σν θφζηνο Ϋθδνζεο νπνηαζδάπνηε Ϊδεηαο, ηπρφλ απαηηεζεέ, γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ εξγαζηψλ. 

Τπνρξεψζεηο Γάκνπ: 

 Τπφδεημε ησλ ζεκεέσλ εθηΫιεζεο ησλ ππεξεζηψλ. 

 

    Ο ΜΔΛΔΣΖΣΖ                        Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ                             Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

                                                                                                                                   

 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΒΛΑΣΟ               ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΦΤΛΛΟ               ΠΑΠΑΔΤΓΔΝΗΟΤ ΠΤΡΗΓΧΝ 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ 

ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ 

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ 

& ΔΡΓΧΝ 

Γ/ΝΖ : ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ 

ΣΜΖΜΑ: ΜΔΛΔΣΧΝ ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ & 

 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ 

 

 

A.  ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ  

 

1. ΧΜΑ ΦΧΣΗΣΗΚΟΤ : 

 Σν ζψκα ηνπ θσηηζηηθνχ ζα εέλαη θαηαζθεπαζκΫλν απφ ρπηνπξεζζαξηζηφ αινπκέλην, ά θξΪκα αινπκηλένπ, 

θαη ζα εέλαη βακκΫλν κε θαηΪιιειε βαθά, εμαηξεηηθάο αληνράο ζε δηΪβξσζε απφ λεξφ θαη UV αθηηλνβνιέα. 

Σν ζράκα ηνπ ζα εέλαη ακηγψο θνξπθάο ηζηνχ θαη κε ζπκκεηξηθά δηΪρπζε θσηφο. 

 Οη εμσηεξηθΫο βέδεο, ηνπ θσηηζηηθνχ, δελ πξΫπεη λα εέλαη νμεηδψλνληαη. 

 Σν θσηηζηηθφ ζα εέλαη CUT-OFF, θαηΪ IESNA, ά ηζνδχλακν, δειαδά θαηεγνξέα Ϋσο θαη U2, ζχκθσλα κε 

ηελ θαηεγνξηνπνέεζε BUG ratings θαηΪ IES TM-15-11. 

 Θα θΫξεη ην απαξαέηεην ζχζηεκα ζηεξΫσζεο. Ζ πξνζαξκνγά γηα ηνλ ηζηφ, ζα ζπκπεξηιακβΪλεηαη ζηελ ηηκά 

ηνπ θσηηζηηθνχ. 

 Θα Ϋρεη αληνρά ζηελ θξνχζε ηνπιΪρηζηνλ ΗΚ08.  

 Ο δεέθηεο ζηεγαλφηεηαο ζα εέλαη ηνπιΪρηζηνλ IP 66. 

 Σα LED ζα πξνζηαηεχνληαη απφ γπαιέ αζθαιεέαο, (ζθιεξπκΫλν κε ζεξκηθά επεμεξγαζέα). 

 Ο κεραληζκφο ζηάξημεο πξΫπεη λα επηηξΫπεη ηε ζχλδεζε ηνπ Φ/ ζε θνξπθά ηζηνχ δηακΫηξνπ Φ60 Ϋσο θαη 

Φ76 mm. Αλ ην θσηηζηηθφ δελ Ϋρεη ηε δπλαηφηεηα λα πξνζαξκνζηεέ ζηηο απαηηνχκελεο δηαζηΪζεηο, ηφηε ν 

αλΪδνρνο νθεέιεη ρσξέο επηπιΫνλ θφζηνο, λα πξνζθΫξεη θαηΪιιειε πξνζαξκνγά, ψζηε λα ηνπνζεηεζεέ 

επηηπρψο ζηνπο ηζηνχο. 

 Θα θΫξεη θαηΪιιειε βαιβέδα απνζπκπέεζεο, ά ζα εέλαη θαηΪιιειεο ζρεδέαζεο, γηα ηελ απνηξνπά 

δεκηνπξγέαο ζπκππθλσκΪησλ (πδξαηκψλ). 

 

2. ΟΠΣΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ: 

Ζ νπηηθά κνλΪδα LED ζα απνηειεέηαη απφ ζηνηρεέα LED ηνπνζεηεκΫλα ζε πιαθΫηεο PCB (κηα ά 

πεξηζζφηεξεο). ΚΪζε ζηνηρεέν LED ζα θΫξεη ην δηθφ ηνπ θαθφ. Ή ε νπηηθά κνλΪδα LED ζα θΫξεη 

αλαθιαζηάξεο αινπκηλένπ, αληέ θαθψλ. Ο θαθφο, ά νη αλαθιαζηάξεο ηνπ θσηηζηηθνχ, ζα εμαζθαιέδνπλ  
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ζπκκεηξηθά επξεέα θαηαλνκά θσηηζκνχ. Γειαδά ζπκκεηξηθά σο πξνο ηνλ εγθΪξζην θαη ζπκκεηξηθά σο πξνο ηνλ 

δηακάθε Ϊμνλα. Θα απνδεηθλχεηαη απφ ην πνιηθφ δηΪγξακκα, πνπ ζα θαηαηεζεέ. 

 Ζ ηειηθά ηζρχο ηνπ θσηηζηηθνχ, κε απψιεηεο (Led + Led driver) ζα εέλαη  Ϋσο 60W θαη ε ηειηθά θσηεηλά 

ξνά ηνπ θσηηζηηθνχ ζα εέλαη ηνπιΪρηζηνλ 4500Lm, κε απφδνζε ηνπιΪρηζηνλ 100 lumen αλΪ Watt, 

ζπλνιηθάο ηζρχνο κε απψιεηεο (Led + Led driver). 

 Ζ Θεξκνθξαζέα ρξψκαηνο 3.000Κ (+-5%). 

  Ο δεέθηεο ρξσκαηηθάο απφδνζεο ζα εέλαη  Ra ≥70. 

 Ζ  δηΪξθεηα δσάο, ζα εέλαη ηνπιΪρηζηνλ 80.000 ψξεο γηα L80 ζηηο (Ta=25°C), θαηΪ ην πξφηππν LM80 

θαη ΣΜ-21.  

Ζ ςχμε ηεο ειεθηξηθάο κνλΪδαο λα κελ επηηπγρΪλεηαη κε  ρξάζε αλεκηζηάξα. 

 

3. ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ: 

Ζ ζρεδέαζε ηνπ θσηηζηηθνχ ζα εέλαη ηΫηνηα, πνπ ζα επηηξΫπεη ζην ηξνθνδνηηθφ λα ιεηηνπξγεέ εληφο ησλ αλεθηψλ 

νξέσλ ζεξκνθξαζέαο πνπ νξέδεη ν θαηαζθεπαζηάο ηνπ. 

 Ο πληειεζηάο ηζρχνο (PowerFactor) ζα εέλαη ≥ 0,9 ζε πιάξεο θνξηέν. 

 Σν θσηηζηηθφ ζψκα ζα Ϋρεη ειεθηξηθά πξνζηαζέα θιΪζεο κφλσζεο ΗΗ . 

 Σν θσηηζηηθφ ζα θΫξεη εηδηθά δηΪηαμε (μερσξηζηά ηνπ ηξνθνδνηηθνχ) γηα πξνζηαζέα απφ θξνπζηηθΫο 

ππεξηΪζεηο ηνπιΪρηζηνλ (10KV) θαη Ηmax  ηνπιΪρηζηνλ (10KA). 

 Σν ηξνθνδνηηθφ ζα Ϋρεη πξνζηαζέα Ϋλαληη ππεξζΫξκαλζεο. 

 Ζ νλνκαζηηθά ηΪζε ηξνθνδνζέαο ζα εέλαη 220 – 240VAC, κε ζπρλφηεηα 50Hz. 

 Σν ηξνθνδνηηθφ ησλ LED  ζα πξΫπεη λα εέλαη dimmable (ζπκβαηφ κε πξσηφθνιιν Dali). Σα θσηηζηηθΪ δε, ζα 

πξνζθΫξνληαη πξνθαισδησκΫλα, κε 5m θαιψδην, ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ δεχγνπο θαισδέσλ γηα ην Dali. 

Καη λα Ϋρεη δπλαηφηεηα απηφλνκεο ξχζκηζεο ηεο θσηεηλφηεηαο ζε ζηΪζκεο (StandAlone). 

 Σν θσηηζηηθφ ζα εέλαη εθνδηαζκΫλν κε NEMA, ά ΕΑGHA D4i socket (θαη ηα θαπΪθηα ηνπο) . 

 Σo θσηηζηηθφ ζα εέλαη θαηΪιιειν γηα ζπλερά ιεηηνπξγέα ζην χπαηζξν θαη ζε ζεξκνθξαζέα πεξηβΪιινληνο 

απφ            -30oC Ϋσο +40oC, ρσξέο αιινέσζε ησλ θαηαζθεπαζηηθψλ ηνπ ζηνηρεέσλ θαη ρσξέο δπζκελά 

επέδξαζε ζην ρξφλν δσάο ησλ νξγΪλσλ ηνπ. 

 

4. ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ: 

 

4.1. ΠΗΣΟΠΟΗΖΔΗ-ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ. 

Ο νηθνλνκηθφο ΦνξΫαο ζηελ Σερληθά ΠξνζθνξΪ ηνπ ζα πξνζθνκέζεη θαη΄ ειΪρηζηνλ ηα παξαθΪησ 

πηζηνπνηεηηθΪ, απφ δηαπηζηεπκΫλν θνξΫα, κε ηα νπνέα νθεέιεη λα ζπκκνξθψλεηαη θαη λα εέλαη ελ ηζρχ: 

-   Πηζηνπνηεηηθφ ΔΝ ISO 9001, ηνπ θαηαζθεπαζηά ησλ θσηηζηηθψλ ζσκΪησλ, γηα ηελ θαηαζθεπά ηνπο. 

- Πηζηνπνηεηηθφ ΔΝ ISO 9001, ηνπ πξνκεζεπηά ησλ θσηηζηηθψλ ζσκΪησλ.  

-   Πηζηνπνηεηηθφ ΔΝ ISO 14001, ηνπ θαηαζθεπαζηά ησλ θσηηζηηθψλ ζσκΪησλ, γηα ηελ πεξηβαιινληηθά 

δηαρεέξηζε. 

- Πηζηνπνηεηηθφ ΔΝ ISO 14001, ηνπ πξνκεζεπηά ησλ θσηηζηηθψλ ζσκΪησλ.  

- Γάισζε ζπκκφξθσζεο CE ηνπ θαηαζθεπαζηά, κε ηηο παξαθΪησ νδεγέεο: 

- Οδεγέα 2014/35/EU (Low Voltage Directive, LVD) 
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- Οδεγέα 2014/30/ΔU (Electromagnetic Compatibility, EMC) 

- Οδεγέα 2011/65/ΔC (Restriction of Certain Hazardous Substances, RoHS) 

-  Σν πξνζθεξφκελν θσηηζηηθφ ζα Ϋρεη πηζηνπνέεζε ENEC ζην ζχλνιφ ηνπ,  ά ηζνδχλακν. 

εκεηψλεηαη φηη αλ δελ αλαθΫξεηαη επθξηλψο ζην ENEC, ά ην ηζνδχλακφ ηνπ, ε ζεξκνθξαζέα Ta ηφηε ηεθκάξην 

απνηειεέ ε πεγαέα Ϋθζεζε δνθηκάο EN/ IEC 60598 βΪζεη ηεο νπνένο Ϋρεη εθδνζεέ ην πηζηνπνηεηηθφ θαη  ε νπνέα 

ζα πξΫπεη λα θαηαηεζεέ καδέ κε ην ENEC, ά ην ηζνδχλακν. 

-Έθζεζε δνθηκάο ΔΝ 62471, ά EN 62031 (Πξφηππν γηα ηε Φσηνβηνινγηθά Καηαιιειφιεηα) απφ εξγαζηάξην 

αλαγλσξηζκΫλν απφ δηαπηζηεπκΫλν θνξΫα ά απφ εξγαζηάξην δηαπηζηεπκΫλν θαηΪ ΗSO 17025, εθηφο αλ  ε 

Φσηνβηνινγηθά Καηαιιειφιεηα εκπεξηΫρεηαη εληφο ηεο Ϋθζεζεο δνθηκάο ηνπ ENEC, ζην πεδέν 3.6(4.24) 

photobiologicalHazard. 

-΄Δθζεζε Γνθηκάο θαηΪ LM79-08, ά κεηαγελΫζηεξν (Mεηξάζεηο ειεθηξηθψλ θαη  θσηνκεηξηθψλ κεγεζψλ) ά 

EN 13032-4:2015 ά κεηαγελΫζηεξν, γηα ηελ επηβεβαέσζε φισλ ησλ θσηνκεηξηθψλ θαη ινηπψλ κεγεζψλ, απφ 

εξγαζηάξην αλαγλσξηζκΫλν απφ δηαπηζηεπκΫλν θνξΫα, ά απφ δηαπηζηεπκΫλν εξγαζηάξην, ζχκθσλα κε ην ISO 

17025. 

-Έθζεζε δνθηκάο LM80 (testreport) ησλ LED, απφ δηαπηζηεπκΫλν θνξΫα θαηΪ  ISO 17025. 

- Έγγξαθν ηνπ θαηαζθεπαζηά ησλ θσηηζηηθψλ ά ηνπ θαηαζθεπαζηά ησλ LED, πξνθεηκΫλνπ γηα ηελ βεβαέσζε 

ηεο πξνζθεξφκελεο δηΪξθεηαο δσάο (L80 ζηηο 80.000 ψξεο), ζην νπνέν ζα αλαγξΪθεηαη ν ηχπνο ηνπ θσηηζηηθνχ 

θαη ησλ LED, ην ξεχκα νδάγεζεο mA (κεγαιχηεξν ά έζν κε ην ξεχκα νδάγεζεο εληφο ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

θσηηζηηθνχ), Θεξκνθξαζέα Σs/Tsp (κεγαιχηεξε ε έζε απφ απηά πνπ αλαπηχζζεηαη εληφο ηνπ πξνζθεξφκελνπ  

θσηηζηηθνχ) θαη ζα θαέλεηαη ε πηψζε ηεο θσηεηλάο ξνάο ησλ LED κε ην πΫξαζκα ηνπ ρξφλνπ.  

- Έθζεζε δνθηκάο (testreport) γηα ζπκθσλέα κε ηελ νδεγέα EMC απφ εξγαζηάξην αλαγλσξηζκΫλν απφ 

δηαπηζηεπκΫλν θνξΫα ά απφ εξγαζηάξην δηαπηζηεπκΫλν θαηΪ ΗSO 17025. 

- Όπνπ δεηεέηαη δηαπέζηεπζε, απηά πξΫπεη λα ιεηηνπξγεέ εληφο ησλ πιαηζέσλ: EA-MLA, (EuropeanAccreditation 

– MultilateralAgreement) ά ΖΠΑ π.ρ. (NVLAP), ά ΚνξΫαο π.ρ. KOLAS ά απφ νπνηνδάπνηε θνξΫα 

αλαγλσξηζκΫλν απφ IAF ILAC MRA. 

Ζ ηξνθνδνηηθά κνλΪδα ζα πξΫπεη λα πιεξεέ ηηο πξνδηαγξαθΫο αζθαιεέαο ησλ πξνηχπσλ EN 55015, EN 61547, 

EN 61347-2-13 ά κεηαγελΫζηεξσλ, ά ηζνδχλακσλ.  

-  Όπνπ αλαθΫξνληαη πξφηππα ηζρχνπλ θαη νη επηθαηξνπνηεκΫλεο αλαζεσξάζεηο απηψλ. 

- Να εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ (Δ.Μ.ΠΑ.)ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ 

Ν.2939/2001 (ΦΔΚ 179Α΄) «πζθεπαζίεο θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ - 

Ίδξπζε Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη Άιισλ Πξντφλησλ (Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.) 

θαη άιιεο δηαηάμεηο» φπσο Ϋρεη ηξνπνπνηεζεέ θαη ηζρχεη, θαη ζηελ ππ‟αξ. 181504/2016 ΤΑ (ΦΔΚ 2454/Β/2016) 

«Καηάξηηζε, πεξηερφκελν θαη ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Μεηξψνπ Παξαγσγψλ (Δ.Μ.ΠΑ.) - Καζνξηζκφο 

δηαδηθαζίαο εγγξαθήο ησλ παξαγσγψλ, ζην πιαίζην ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ 

πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 7 θαη 17 ηνπ λ. 2939/2001 (Α΄ 179), φπσο ηζρχνπλ» φπσο Ϋρεη ηξνπνπνηεζεέ 

θαη ηζρχεη. 

- Καη πην ζπγθεθξηκΫλα: 

Οη παξαγσγνέ, δειαδά νηνδάπνηε θπζηθφ ά λνκηθφ πξφζσπν, ην νπνέν: 

(i) εέλαη εγθαηεζηεκΫλν ζηε ρψξα θαη θαηαζθεπΪδεη ΖΖΔ κε ηελ επσλπκέα ά ην εκπνξηθφ ζάκα ηνπ ά αλαζΫηεη 

ηνλ ζρεδηαζκφ ά ηελ θαηαζθεπά ΖΖΔ, ηνλ νπνέν δηαζΫηεη ζηελ αγνξΪ κε ηελ επσλπκέα ά ην εκπνξηθφ ζάκα 

ηνπ εληφο ηεο ειιεληθάο επηθξΪηεηαο, 
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(ii)εέλαη εγθαηεζηεκΫλν ζηε ρψξα θαη κεηαπσιεέ εληφο ηεο ειιεληθάο επηθξΪηεηαο κε ηελ επσλπκέα ά ην 

εκπνξηθφ ζάκα ηνπ εμνπιηζκφ παξαγφκελν απφ Ϊιινπο πξνκεζεπηΫο, φπνπ ν κεηαπσιεηάο δε ζεσξεέηαη 

«παξαγσγφο» εθφζνλ ε κΪξθα ηνπ παξαγσγνχ αλαγξΪθεηαη ζηνλ εμνπιηζκφ ζχκθσλα κε ην ζεκεέν (i), 

(iii) εέλαη εγθαηεζηεκΫλν ζηε ρψξα θαη δηαζΫηεη ζηελ αγνξΪ θαη‟ επΪγγεικα ΖΖΔ απφ ηξέηε ρψξα ά απφ Ϊιιν 

θξΪηνο κΫινο ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο ά 

(iv) πσιεέ ΖΖΔ ζηε ρψξα κΫζσ εμ απνζηΪζεσο επηθνηλσλέαο απεπζεέαο ζε ηδησηηθΪ λνηθνθπξηΪ ά ζε ρξάζηεο 

πιελ ησλ ηδησηηθψλ λνηθνθπξηψλ θαη εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ζε Ϊιιν θξΪηνο κΫινο ά ζε ηξέηε ρψξα, αλεμΪξηεηα 

απφ ην πνηα ηερληθά πσιάζεσλ ρξεζηκνπνηεέ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο ηεο εμ απνζηΪζεσο επηθνηλσλέαο 

(παξ. 1 (ζη), Ϊξζξν 3, ΚΤΑ ΖΠ 23615/651/Δ.103/2014) 

λα δηαζΫηνπλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθάο ηνπο ζην Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ Δ.Μ.ΠΑ.   

 

4.2. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ  ΣΔΥΝΗΚΖ  ΠΡΟΦΟΡΑ: 

 Δπέζεκν ηερληθφ θπιιΪδην, ά θαηΪινγνο (πξνζπΫθηνπο) ηνπ θαηαζθεπαζηά ηνπ θσηηζηηθνχ, κε ηνλ ηχπν 

ηνπ πξνζθεξφκελνπ θσηηζηηθνχ θαη κε αλαθνξΪ ζηε ζρεηηθά ζειέδα ηνπ ηερληθνχ θπιιαδένπ.  

 Δπέζεκν Ϋγγξαθν (ηερληθφ εγρεηξέδην)  κε πιάξε ηερληθά πεξηγξαθά ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. 

 Τπ. Γάισζε ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλε ηνπ ζπκκεηΫρνληα νηθνλνκηθνχ θνξΫα πνπ ζα αλαθΫξεη φηη 

θΪζε Φ/ πνπ ζα παξαδνζεέ ζα θΫξεη εκεξνκελέα παξαγσγάο ά θσδηθφ παξαγσγάο γηα λα εέλαη δπλαηά ε 

αλαγλψξηζά ηνπ ζε πεξέπησζε πνπ θΪπνην ηκάκα ά πιηθφ αζηνράζεη θαη  εέλαη εληφο ηνπ ρξφλνπ 

εγγχεζεο. 

 Τπ. Γάισζε ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλε ηνπ ζπκκεηΫρνληα νηθνλνκηθνχ θνξΫα πξνο ηελ ΑλαζΫηνπζα 

Αξρά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 94, παξ.5 ηνπ Ν.4412/16,φπνπ  νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο λα 

δειψλνπλ ζηελ ηερληθά ηνπο πξνζθνξΪ ηε ρψξα θαηαγσγάο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο πνπ πξνζθΫξνπλ. 

ηελ πεξέπησζε πνπ ν πξνζθΫξσλ θαηαζθεπΪδεη ν έδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξΫπεη λα δειψλεη ζηελ 

πξνζθνξΪ ηνπ, ηελ επηρεηξεκαηηθά κνλΪδα ζηελ νπνέα ζα θαηαζθεπΪζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, 

θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηΪζηαζάο ηεο. ΠξνζθνξΪ ζηελ νπνέα δελ ζα ππΪξρεη ε αλσηΫξσ δάισζε, ζα 

απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε. Όηαλ νη πξνζθΫξνληεο δελ ζα θαηαζθεπΪζνπλ νη έδηνη ην ηειηθφ πξντφλ, 

ζε δηθά ηνπο επηρεηξεκαηηθά κνλΪδα, ζηελ πξνζθνξΪ ηνπο δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθά κνλΪδα, ζηελ 

νπνέα ζα θαηαζθεπαζηεέ ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηΪζηαζάο ηεο. Δπέζεο, ζηελ 

πξνζθνξΪ ηνπο πξΫπεη λα επηζπλΪςνπλ θαη ππεχζπλε δάισζά ηνπο πξνο ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά φηη, ε 

θαηαζθεπά ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γέλεη απφ ηελ επηρεέξεζε ζηελ νπνέα αλάθεη ά ε νπνέα 

εθκεηαιιεχεηαη νιηθΪ ά κεξηθΪ ηε κνλΪδα θαηαζθεπάο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν λφκηκνο 

εθπξφζσπνο ηεο επηρεέξεζεο απηάο ά ν επέζεκνο αληηπξφζσπφο ηεο Ϋρεη απνδερζεέ Ϋλαληέ ηνπο ηελ 

εθηΫιεζε ηεο ζπγθεθξηκΫλεο πξνκάζεηαο, ζε πεξέπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ πξνκεζεπηά ππΫξ ηνπ 

νπνένπ Ϋγηλε ε απνδνρά. ΠξνζθνξΪ ζηελ νπνέα δελ ζα ππΪξρνπλ νη αλσηΫξσ δειψζεηο ζα απνξξέπηεηαη 

σο απαξΪδεθηε. Οη ππεχζπλεο δειψζεηο ζα θΫξνπλ ππνγξαθά κεηΪ ηελ Ϋλαξμε δηαδηθαζέαο ζχλαςεο 

ζχκβαζεο. 

 Θα θαηαηεζεέ ειεθηξνληθφ αξρεέν κε ηα θσηνηερληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ Φ/ ζε κνξθά αξρεένπ .ldt ά 

.ies θαη ζε κνξθά pdf ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλνπ, ζε απνζεθεπηηθφ κΫζν (usbstick, cd θ.ι.π.) θαη ζα 

θαηαηεζεέ θαη βεβαέσζε ηνπ αλαγλσξηζκΫλνπ απφ πηζηνπνηεκΫλν θνξΫα, ά δηαπηζηεπκΫλνπ 

εξγαζηεξένπ, θαηΪ  ην ISO 17025, ζην νπνέν κεηξάζεθαλ ηα θσηνηερληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ Φ/. 

Δπηζεκαέλνπκε φηη ζε πεξέπησζε ςεπδψλ ζηνηρεέσλ, επέ ηεο θσηνηερληθάο κειΫηεο, απηνκΪησο 

απνθιεέεηαη ν δηαγσληδφκελνο θαη ηέζεληαη ζε ηζρχ νη λφκηκεο θπξψζεηο. 

 ΔΓΓΤΖΔΗ 
Θα θαηαηεζεέ γξαπηά εγγχεζε ηνπ πξνκεζεπηά, κε ηε κνξθά ππεχζπλεο δάισζεο, γηα ην ζχλνιν ηνπ 

θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θαη γηα ειΪρηζην ρξνληθφ δηΪζηεκα (5) πΫληε  εηψλ. ηελ εγγχεζε απηά 

πεξηιακβΪλεηαη θαη ε βαθά ηνπ θσηηζηηθνχ, φπνπ αλ γηα νπνηνδάπνηε ιφγν, πιελ ηνπ βαλδαιηζκνχ, 

παξνπζηαζηεέ θζνξΪ ά αιινέσζε ηεο βαθάο ηνπ θσηηζηηθνχ, ν πξνκεζεπηάο νθεέιεη λα ην 

αληηθαηαζηάζεη. 
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Θα θαηαηεζεέ θαη γξαπηά εγγχεζε ηνπ θαηαζθεπαζηά, κε ηε κνξθά ππεχζπλεο δάισζεο, γηα ην ζχλνιν 

ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θαη γηα ειΪρηζην ρξνληθφ δηΪζηεκα (5) πΫληε  εηψλ, ζηελ νπνέα ζα 

πεξηιακβΪλεηαη θαη ε βαθά σο αλσηΫξσ. 

 Γεέγκα ηνπ θσηηζηηθνχ. 

 

Β.      Γεληθνέ Όξνη – Τπνρξεψζεηο: 

  

H ζπκπιάξσζε ηνπ πέλαθα ζπκκφξθσζεο εέλαη ππνρξεσηηθά, επέ πνηλά απνθιεηζκνχ. 

 Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη ζε αζθΪιηζε «Αζηηθάο Δπζχλεο» Ϋλαληη Σξέησλ. Σν αζθαιηζηάξην ζπκβφιαην ζα 

θαηαηεζεέ κε ηελ ππνγξαθά ηεο χκβαζεο. 

 Τπ. Γάισζε ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλε ηνπ ζπκκεηΫρνληα νηθνλνκηθνχ θνξΫα, πνπ ζα αλαθΫξεη φηη 

απνδΫρεηαη ζε πεξέπησζε θαηαθχξσζεο ηεο ζπγθεθξηκΫλεο πξνκάζεηαο λα πξνζθνκέζεη αζθαιηζηάξην 

ζπκβφιαην «Αζηηθάο Δπζχλεο» Ϋλαληη Σξέησλ, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 19 ηεο πγγξαθάο 

ππνρξεψζεσλ.  

 Ο ζπκκεηΫρσλ πξνκεζεπηάο ζα πξΫπεη λα εέλαη εγγεγξακκΫλνο ζε θνξΫα αλαθχθισζεο, γηα θσηηζηηθΪ, 

ιΪκπεο θ.ι.π. 

 Ζ Υξνληθά δηΪξθεηαο πινπνέεζεο ηεο πξνκάζεηαο νξέδεηαη ζε νθηψ (8) κάλεο απφ ηελ εκεξνκελέα 

αλΪξηεζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζην ΚΖΜΓΖ.  

 Σν απαζρνινχκελν Σερληθφ Πξνζσπηθφ πνπ ζα αζρνιεζεέ  ζηελ ζπγθεθξηκΫλε ζχκβαζε, ζα δεισζεέ θαη 

ζα εέλαη αζθαιηζκΫλν. Ο ΑλΪδνρνο εέλαη απνθιεηζηηθΪ ππεχζπλνο θαη ππφρξενο γηα ηελ αζθΪιηζε φισλ 

φζσλ απαζρνιεζνχλ κε ηελ εθηΫιεζε ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο παξνχζαο, θαζψο θαη γηα ηελ θαηαβνιά 

αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ εξγνδφηνπ θαη αζθαιηζκΫλσλ, ζε νπνηνδάπνηε θαηΪ ην λφκν αζθαιηζηηθφ θνξΫα. 

 Όηη αλαθΫξεηαη ζηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηνπ θσηηζηηθνχ, φπσο ε πξνζαξκνγά γηα ηνλ ηζηφ, φηη 

απαηηεέηαη γηα ηε ζηεξΫσζε, ζχλδεζε, ιεηηνπξγέα, θιπ, ζπκπεξηιακβΪλνληαη ζηελ ηειηθά ηηκά ηνπ 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ζα εκπεξηΫρνληαη ζηελ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ηνπ δηαγσληδφκελνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξΫα. 

 Ζ ππεξεζέα ηνπ Γάκνπ, θαηΪ ηε δηαδηθαζέα ηεο παξαιαβάο, δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα ζηεέιεη, 

δεηγκαηνιεπηηθΪ πΫληε (5) θσηηζηηθΪ  ζε αλεμΪξηεην εξγαζηάξην ηεο επηινγάο ηεο, γηα επαιάζεπζε ησλ 

θσηνκεηξηθψλ θαη ειεθηξηθψλ κεγεζψλ  ζχκθσλα κε ηα LM79 ά EN13032-4, θαζψο θαη ηεο ζπκθσλέαο κε 

ηελ νδεγέα 2014/35/EULVD.  Σα Ϋμνδα ηεο ζπγθεθξηκΫλεο δνθηκάο θαη ηεο κεηαθνξΪο απφ θαη πξνο ην 

εξγαζηάξην, ζα βαξχλνπλ ηνλ αλΪδνρν. 

Γηα πεξηζζφηεξεο δηεπθξηλέζεηο, νη δηαγσληδφκελνη ζα κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη ζηελ Αξκφδηα Τπεξεζέα 

(Γ/λζε Ζιεθηξνινγηθνχ, Αλαπαχζεσο 26, Μεηο,   Σει.: 210 9224873). 

 

 

         Ο ΜΔΛΔΣΖΣΖ                        Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ                             Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

                                                                                                                                     

 

     ΓΔΧΡΓΗΟ ΒΛΑΣΟ               ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΦΤΛΛΟ               ΠΑΠΑΔΤΓΔΝΗΟΤ ΠΤΡΗΓΧΝ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙ 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

                                                                                                         Αζάλα  18  /  09  /2020 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ                                                                               

ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ                                                                Πξνκάζεηα:                           

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ ΤΠΖΡΔΗΧΝ                          «Πξνκάζεηα Καη ΣνπνζΫηεζε                                                                   

& ΔΡΓΧΝ                                                                                    Φσηηζηηθψλ Κνξπθάο, ηερλνινγέαο LED»                  

Γ/ΝΖ : ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ                                                  

ΣΜΖΜΑ: ΜΔΛΔΣΧΝ, ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ &   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ 

                                                                                            ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ :  613.800,00€ 

                                                                                                                                       κε Φ.Π.Α. 24% 

                                                                                                                                       (άηνη: 118.800,00€) 

                                                                                             CPV: 31527200-8, CPV: 51110000-6  

 

ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 
 

«Πξνκάζεηα Καη ΣνπνζΫηεζε Φσηηζηηθψλ Κνξπθάο, ηερλνινγέαο LED». 

Άξζξν 1
ν
: ΑλαζΫηνπζα αξρά 

Ο Γάκνο Αζελαέσλ. 

Άξζξν 2
ν
: Αληηθεέκελν. 

Αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο εέλαη :  

Ζ πξνκάζεηα κε ηέηιν:  «Πξνκάζεηα Καη ΣνπνζΫηεζε Φσηηζηηθψλ Κνξπθάο, ηερλνινγέαο LED» πνπ αθνξΪ 

ηελ  πξνκάζεηα, κεηαθνξΪ ζε απνζάθε ηνπ Γάκνπ, παξΪδνζε επέ εδΪθνπο θαη θαηφπηλ ππνδεέμεσο ηνπ 

Σκάκαηνο πληάξεζεο Γηθηχνπ Ζιεθηξνθσηηζκνχ & Τπνδνκψλ, παξαιαβά απφ ηελ απνζάθε ηνπ Γάκνπ, 

κεηαθνξΪ  ηνπνζΫηεζε θαη ζΫζε ζε  ιεηηνπξγέα ησλ θσηηζηηθψλ θνξπθάο, ζε πεδνδξφκνπο, πιαηεέεο θαη ρψξνπο 

πξαζέλνπ  ηνπ Γάκνπ Αζελαέσλ, ζχκθσλα κε ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξνχζα. Ζ 

κεηαθνξΪ πξνο θαη απφ ηελ απνζάθε ηνπ Γάκνπ ζα γέλεη κε κΫζα θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ πξνκεζεπηά θαη 

ζα πεξηιακβΪλεηαη ζηε ηηκά πξνζθνξΪο ηνπ. 
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Άξζξν 3
ν
: πκβαηηθΪ ηνηρεέα. 

Σα ζηνηρεέα εέλαη: 

1. Σερληθά Έθζεζε κε Σερληθά Πεξηγξαθά. 

2. ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο. 

3. Πέλαθαο πκκφξθσζεο. 

4. πγγξαθά Τπνρξεψζεσλ. 

5. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο. 

6. Έληππν Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο. 

 

Άξζξν 4
ν
: Κξηηάξην ΑλΪζεζεο. 

Ζ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα, απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε πξνζθνξΪ, απνθιεηζηηθΪ βΪζε ηηκάο. 

ΠξνζθνξΫο ζα  ππνβιεζνχλ θαη ε θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζα γέλεη γηα ην Ϋλα Ϊξζξν πνπ πεξηγξΪθεηαη 

παξαθΪησ θαη αθνξΪ ηνλ δηαγσληζκφ. 

Περίπηωζη ιζοδύναμων προζθορών: 

ε πεξέπησζε ηζνδχλακσλ πξνζθνξψλ, ν πξνκεζεπηάο, επηιΫγεηαη κε θιάξσζε. 

Η θιήξσζε ζα γίλεη ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη παξνπζία απηψλ ησλ νηθνλνκηθψλ 

θνξέσλ, εθφζνλ ην επηζπκνχλ. 

Άξζξν 5
ν
: Ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο Ννκνζεζέαο 

Ζ εθηΫιεζε ηεο παξνχζαο πξνκάζεηαο δηΫπεηαη απφ ηηο παξαθΪησ δηαηΪμεηο: 

- Σνπ Ν. 3463/ΦΔΚ 114 Α/8-6-2006 «Κχξσζε ηνπ Κψδηθα Γάκσλ θαη Κνηλνηάησλ». 

- Σνπ N. 3852/ΦΔΚ 87 Α‟/7-6-2010 «ΝΫα Αξρηηεθηνληθά ηεο Απηνδηνέθεζεο θαη ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο  

   Γηνέθεζεο - Πξφγξακκα ΚαιιηθξΪηεο»., φπσο ηζρχεη. 

- Σνπ 4412/2016 (ΦΔΚ 147Α/8-8-16) «Γεκφζηεο πκβΪζεηο Έξγσλ, Πξνκεζεηψλ θαη Τπεξεζηψλ», φπσο Ϋρεη 

ηξνπνπνηεζεέ θαη ηζρχεη. 

-  Σνπ 4872/2021, φπσο ηζρχεη θαη ζηα Ϊξζξα πνπ αληηθαζηζηΪ ην λφκν 4412/2016. 

- Σνπ Ν.4555/2018 (ΦΔΚ 133/Α/19-7-2018) «Μεηαξξχζκηζε ηνπ Θεζκηθνχ Πιαηζένπ ηεο Σνπηθάο  

  Απηνδηνέθεζεο-Πξφγξακκα ΚιεηζζΫλεο», φπσο ηζρχεη. 

- Ν.2939/2001 (ΦΔΚ 179
 
Α), φπσο Ϋρεη ηξνπνπνηεζεέ θαη ηζρχεη.  

 

Άξζξν 6
ν
: ηνηρεέα Γηαδηθαζέαο – ΚαηΪζεζε Πξνζθνξψλ θαη ΓεηγκΪησλ. 

Ζ πξνκάζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεέ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν. 4412/2016. 

Ζ δηαδηθαζέα ζα δηελεξγεζεέ απφ ηελ αξκφδηα ππεξεζέα θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεέ κΫζσ ηεο ειεθηξνληθάο 

πιαηθφξκαο ηνπ Δ..Ζ.Γ.Ζ., κε θξηηάξην θαηαθχξσζεο ηελ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθά Ϊπνςε 

πξνζθνξΪ απνθιεηζηηθΪ βΪζεη ηηκάο. 
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Ζ ηνπνζΫηεζε 1.320 θσηηζηηθψλ θνξπθάο, ηερλνινγέαο LED ζα γέλεηαη ζε ζεκεέα θαη ρψξνπο πνπ ζα ππνδεέμεη 

ε αξκφδηα Γ/λζε Ζιεθηξνινγηθνχ.  Σα θσηηζηηθΪ ζα ηνπνζεηεζνχλ ζε πεδνδξφκνπο, πιαηεέεο θαη ρψξνπο 

πξαζέλνπ, πνπ ζα ππνδεέμεη ε Γ/λζε Ζιεθηξνινγηθνχ.  

Ο ρξφλνο ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ, πνπ ζα θαηαζΫζνπλ νη ζπκκεηΫρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ, ζα Ϋρεη δηΪξθεηα  

ηνπιΪρηζηνλ νθηψ (8) κάλεο. 

Σα δεέγκαηα ζα θαηαηεζνχλ  ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 214 ηνπ λ.4412/16 θαη  ζα παξαδνζνχλ απφ 

ηνπο ζπκκεηΫρνληεο νηθνλνκηθνχο θνξεέο  ζηελ απνζάθε ηεο Γ/λζεο Ζιεθηξνινγηθνχ: ΠΪξνδνο Λ. Αζελψλ 65Α 

(φπηζζελ LADA), εληφο ηξηψλ εξγαζέκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιά ηεο ειεθηξνληθάο ηνπο πξνζθνξΪο θαη ζα 

ζπλνδεχνληαη απφ δειηέν απνζηνιάο.  Ζ επηθνηλσλέα ζα γέλεη θαηφπηλ ζπλελλνάζεσο κε ηελ αξκφδηα ππεξεζέα 

ζηα ηειΫθσλα: 2103424665. 

Άξζξν 7
ν
 : Υξφλνο Ϋλαξμεο θαη ΓηΪξθεηα Ηζρχνο χκβαζεο – ΠαξΪδνζε θαη ΣνπνζΫηεζε Δηδψλ. 

Υξφλνο Ϋλαξμεο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο νξέδεηαη ε εκεξνκελέα αλΪξηεζεο ηνπ ππνγεγξακκΫλνπ απφ ηα 

ζπκβαιιφκελα κΫξε, ζπκθσλεηηθνχ ζην ΚΖΜΓΖ. 

Ζ ρξνληθά δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο: 

Ζ παξΪδνζε θαη ΣνπνζΫηεζε εηδψλ ηεο ζχκβαζεο, ζα πινπνηεζεέ ηκεκαηηθΪ, εληφο  νθηψ (8) κελψλ θαη ζα 

πεξηιακβΪλεη ηελ κεηαθνξΪ θαη παξΪδνζε επέ εδΪθνπο, ηεο απνζάθεο ηνπ Γάκνπ: ΠΪξνδνο Λ. Αζελψλ 65Α 

(φπηζζελ LADA), ά θαηφπηλ εληνιάο ζηελ απνζάθε ηεο νδνχ Αγ. Άλλεο 52 θαη αιακηλέαο, θαηφπηλ 

επηθνηλσλέαο θαη ζπλελλνάζεσο κε ηελ Γ/λζε Ζιεθηξνινγηθνχ, (Ραδεθφηζηθα 20 & Αλαπαχζεσο 26), Σει. 213 

2082936 / 210 9222133, 210 9235732). 

Ζ κεηαθνξΪ πξνο θαη απφ ηελ απνζάθε ηνπ Γάκνπ ζα γέλεη κε κΫζα θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ πξνκεζεπηά 

θαη ζα πεξηιακβΪλεηαη ζηε ηηκά πξνζθνξΪο ηνπ. 

Ζ ηνπνζΫηεζε ζα γέλεηαη  ζε ζεκεέα θαη ρψξνπο πνπ ζα ππνδεέμεη ε αξκφδηα Γ/λζε Ζιεθηξνινγηθνχ.  

Άξζξν 8
ν
 : Υξεκαηνδφηεζε - Πιεξσκά. 

Ζ ρξεκαηνδφηεζε ζα γέλεη απφ Ηδένπο Πφξνπο ηνπ Γάκνπ. 

Ζ πιεξσκά ηεο αμέαο, ηεο ππεξεζέαο, ζα γέλεη φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 200 ηνπ Ν. 4412/2016.  

ΚαηΪ ηα ινηπΪ ηζρχνπλ νη δηαηΪμεηο ησλ Ϊξζξσλ ηνπ Ν.4412/16.  

Ζ πιεξσκά, δχλαηαη λα γέλεη θαη ηκεκαηηθΪ, ζχκθσλα κε ηελ εθΪζηνηε παξΪδνζε θαη ηνπνζΫηεζε, ηνπ 

αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο. 

Σν κόζηος πνπ αθνξά ην πεξηγξαθφκελν άξζξν, θαζψο θαη ε αμία ηνπ πιηθνχ θαη ην θέξδνο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα, εμπεριέτονηαι ζηην ηιμή ηης προζθοράς ηοσ.  

Άξζξν 9
ν
.   Φφξνη, ηΫιε, θξαηάζεηο:  

Ο Πξνκεζεπηάο ππφθεηηαη ζε φινπο ηνπο βΪζεη ησλ θεέκελσλ δηαηΪμεσλ θφξνπο, ηΫιε θαη θξαηάζεηο πνπ ζα 

ηζρχνπλ θαηΪ ηελ εκΫξα ηεο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο ΦΠΑ 24% βαξχλεη ηνλ Γάκν Αζελαέσλ. 

Άξζξν 10
ν
 . Οηθνλνκηθά  ΠξνζθνξΪ: 

Οη  νηθνλνκηθΫο πξνζθνξΫο, πνπ ζα θαηαηεζνχλ, ζα αθνξνχλ ην αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο, φπσο πεξηγξΪθεηαη 

ζηα ηεχρε : Σερληθά Πεξηγξαθά, ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο, πγγξαθά Τπνρξεψζεσλ. 
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Οπνηαδάπνηε πιηθΪ, εμαξηάκαηα θαη ινηπφο εμνπιηζκφο (θαιψδηα, θιπ), απαηηεζνχλ γηα ηελ ηνπνζΫηεζε θαη 

ζΫζε ζε ιεηηνπξγέα ησλ θσηηζηηθψλ, βαξχλνπλ ηνλ πξνκεζεπηά θαη εκπεξηΫρνληαη ζηελ ηηκά ηεο πξνζθνξΪο ηνπ. 

Δηδηθφηεξα, ε Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ηνπ Πξνκεζεπηά ζα πεξηιακβΪλεη: 

 Σελ πξνκάζεηα ησλ θσηηζηηθψλ. 

 Σελ ηκεκαηηθά  κεηαθνξΪ, παξΪδνζε θαη ηνπνζΫηεζε επέ ηζηψλ, ησλ θσηηζηηθψλ, θαηφπηλ 

θαηεπζχλζεσλ πνπ ζα δνζνχλ απφ ην Σκάκα πληάξεζεο Γηθηχνπ Ζιεθηξνθσηηζκνχ & Τπνδνκψλ, ηει. 

213 2082936, 210 9222133. 

 Σα πιηθΪ – εμαξηάκαηα ζηάξημεο, κε ηηο ηπρφλ εξγαζέεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηε ζηάξημε ηνπο, θαζψο θαη 

θαιψδηα ηξνθνδνζέαο ηνπο, ζηελ πεξέπησζε πνπ παξαηεξεζνχλ θαηαζηξνθΫο (θακΫλα, ά θνκκΫλα)  ζηα 

ππΪξρνληα θαιψδηα.  

 Σν θφζηνο ρξάζεο θαη ιεηηνπξγέαο ησλ νρεκΪησλ (κεηαθνξΪο πξνζσπηθνχ, πιηθψλ θαη εμνπιηζκνχ) πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηάζεη ν αλΪδνρνο.  

 Σν θφζηνο Ϋθδνζεο νπνηαζδάπνηε Ϊδεηαο, ηπρφλ απαηηεζεέ, γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ αλσηΫξσ εξγαζηψλ. 

 Σελ κεηαθνξΪ πξνο θαη απφ ηελ απνζάθε ηνπ Γάκνπ πνπ ζα γέλεη κε κΫζα θαη αλζξψπηλν δπλακηθφ ηνπ 

πξνκεζεπηά. 

  

Άξζξν 11
ν
: Δγγπάζεηο, ζχκθσλα κε ην αξ.72 ηνπ Ν.4412/16. 

 Δγγχεζε πκκεηνράο: 

Ο δηαγσληδφκελνο νηθνλνκηθφο θνξΫαο νθεέιεη, λα πξνζθνκέζεη «εγγχεζε ζπκκεηνράο» χςνπο 2%, επέ ηεο 

εθηηκψκελεο αμέαο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ, ρσξέο ΦΠΑ 24% (Ϊξζξν 72 παξ 2 ηνπ Ν. 4412/2016). Γειαδά: 

9.900,00€ 

Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο πξΫπεη λα Ϋρεη ηζρχ ηνπιΪρηζηνλ γηα ηξηΪληα (30) εκΫξεο, κεηΪ ηε ιάμε ηνπ ρξφλνπ 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο. 

 Δγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο: 

Γηα ηελ ππνγξαθά ηνπ ζπκθσλεηηθνχ απαηηεέηαη ε παξνρά εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο, ην χςνο ηεο νπνέαο 

αληηζηνηρεέ ζε πνζνζηφ 5% επέ ηεο ζπλνιηθάο ζπκβαηηθάο αμέαο, ρσξέο ηνλ Φ.Π.Α.  

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο ζα εέλαη κεγαιχηεξνο θαηΪ 2 κάλεο απφ ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν εθηΫιεζεο ηεο πξνκάζεηαο 

ηεο ζχκβαζεο.  

 Δγγχεζε θαιάο Λεηηνπξγέαο Πξνκάζεηαο, ζχκθσλα κε ην Ν.4412/16. 

ΠΫξαλ ηεο απαηηνχκελεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξΪθνπ, ν ελδηαθεξφκελνο 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο γηα ηελ εγγπεκΫλε - δηΪξθεηαο ηνπιΪρηζηνλ πΫληε (5) εηψλ – θαιά ιεηηνπξγέα ηνπ 

αληηθεηκΫλνπ ηεο πξνκάζεηαο, ζα θαηαζΫζεη εγγχεζε θαιάο ιεηηνπξγέαο ην χςνο ηεο νπνέαο θαζνξέδεηαη ζε 

πνζνζηφ 5% επέ ηεο αληέζηνηρεο ζπκβαηηθάο αμέαο ηεο πνζφηεηαο ησλ αγαζψλ θΪζε ηκεκαηηθάο 

παξΪδνζεο, ρσξέο ην Φ.Π.Α. 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο ζα εέλαη κεγαιχηεξνο θαηΪ δχν (2) κάλεο απφ ηνλ  πξνζθεξφκελν ρξφλν (ζπκβαηηθφο 

ρξφλνο) εγγπεκΫλεο ιεηηνπξγέαο πξνκάζεηαο, ν νπνένο δελ δχλαηαη λα εέλαη κηθξφηεξνο ησλ πΫληε(5) εηψλ απφ 

ηελ εκεξνκελέα θΪζε ηκεκαηηθάο παξΪδνζεο.   

ΚαηΪ ηελ πεξένδν ηεο εγγπεκΫλεο θαιάο ιεηηνπξγέαο, ν αλΪδνρνο επζχλεηαη γηα ηελ θαιά ιεηηνπξγέα ηνπ 

αληηθεηκΫλνπ ηεο πξνκάζεηαο θαη νθεέιεη λα πξνβαέλεη ζηελ απνθαηΪζηαζε ησλ ειαηησκΪησλ πνπ ηπρφλ 

αλαθχςνπλ ά ησλ δεκηψλ πνπ ηπρφλ πξνθιεζνχλ απφ δπζιεηηνπξγέα απηψλ, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 215 ηνπ λ. 

4412/2016, ηηο ΣερληθΫο ΠξνδηαγξαθΫο θαη ηε παξνχζα πγγξαθά Τπνρξεψζεσλ. 

Ζ εγγχεζε θαιάο ιεηηνπξγέαο θαηαηέζεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ ηκεκαηηθά παξΪδνζε ηεο πνζφηεηαο ηνπ 

αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο. 
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Άξζξν 12
ν
 : Παξαιαβά ΑληηθεηκΫλνπ ηεο χκβαζεο. 

Ζ παξαιαβά, ε νπνέα ζα πινπνηεέηαη ηκεκαηηθΪ, ζα γέλεη  απφ ηελ πξνβιεπφκελε ζην Ϊξζξν 221 παξ. 11β ηνπ  

Ν. 4412/2016 Δπηηξνπά παξαιαβάο, ε νπνέα ζα ζπγθξνηεζεέ  ζχκθσλα κε ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο  θαη ε νπνέα ζα 

ζπληΪμεη θαη ην ζρεηηθφ πξσηφθνιιν. 

ΚαηΪ ηε δηαδηθαζέα παξαιαβάο δηελεξγεέηαη  καθξνζθνπηθφο θαη πνζνηηθφο Ϋιεγρνο θαη θαιεέηαη λα παξαζηεέ 

εθφζνλ ην επηζπκεέ ν πξνκεζεπηάο. 

Ζ ππεξεζέα δηαηεξεέ ην δηθαέσκα δεηγκαηνιεηπηηθνχ πνηνηηθνχ ειΫγρνπ, ν νπνένο ζα γέλεη απφ θαηΪιιειν 

εξγαζηάξην, κε Ϋμνδα ηνπ αλαδφρνπ θαη ρσξέο θακέα επηβΪξπλζε γηα ηνλ Γάκν. 

ΚαηΪ ηα ινηπΪ ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζην Ϊξζξν 208 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Άξζξν 13
ν
 : ΑλσηΫξα βέα. 

ΑλσηΫξα βέα (Ϊξζξν 204/Ν.4412) ζεσξεέηαη θΪζε απξφβιεπην θαη ηπραέν γεγνλφο πνπ εέλαη αδχλαην λα 

πξνβιεθζεέ, Ϋζησ θαη εΪλ γηα ηελ πξφβιεςε θαη απνηξνπά ηεο επΫιεπζάο ηνπ θαηαβιάζεθε θΪζε επηκΫιεηα θαη 

επηδεέρζεθε ε αλΪινγε ζχλεζε. Όηαλ ν πξνκεζεπηάο αδπλαηεέ λα παξαδψζεη κΫζα ζηνλ νξηδφκελν ρξφλν ηα 

πιηθΪ θαη επηθαιεέηαη αλσηΫξα βέα,  ππνρξενχηαη εληφο εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα ησλ ζπκβΪλησλ 

ηα νπνέα ζπληζηνχλ αλσηΫξα βέα, λα αλαθΫξεη εγγξΪθσο απηΪ θαη λα πξνζθνκέζεη ζηελ αλαζΫηνπζα αξρά ηα 

απαξαέηεηα απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα. 

Άξζξν 14
ν
 : Σξνπνπνέεζε - ΠαξΪηαζε χκβαζεο. 

Ζ χκβαζε κπνξεέ λα ηξνπνπνηεέηαη θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηεο, ά λα παξαηαζεέ ρξνληθΪ ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην Ϊξζξν 206 ηνπ λ.4412/16, ρσξέο λα απαηηεέηαη λΫα δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο, κφλν ζχκθσλα κε ηνπο 

φξνπο θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξνπ 132 ηνπ Ν.4412/16 θαη θαηφπηλ γλσκνδφηεζεο ηεο αξκφδηα Δπηηξνπάο 

Παξαθνινχζεζεο – Παξαιαβάο.  

Άξζξν 15
ν
  : Κπξψζεηο γηα εθπξφζεζκε παξΪδνζε πξνκάζεηαο.   

Ηζρχνπλ ηα αλαθεξφκελα ζηα Ϊξζξα 207 θαη 203 ηνπ Ν. 4412/2016. 

Άξζξν 16
ν
 : ΓεληθΪ πεξέ κεηαθνξψλ -θνξηνεθθνξηψζεσλ - εξγαζηψλ θαη κΫηξσλ αζθαιεέαο. 

Ζ ηνπνζΫηεζε ησλ εηδψλ ηεο πξνκάζεηαο, ζα γέλεη απφ αδεηνδνηεκΫλνπο ηερλέηεο (π.ρ. ειεθηξνηερλέηεο) θαη κε 

ηελ επέβιεςε ελφο κεραληθνχ. Οη ακνηβΫο ηνπ πξναλαθεξφκελνπ πξνζσπηθνχ, θαζψο θαη φηη Ϋρεη ζρΫζε κε ηελ 

ηνπνζΫηεζε ηνπο, βαξχλεη ηνλ ΑλΪδνρν.  

Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα θξνληέδεη γηα ηελ ηάξεζε ηεο ηΪμεο θαη θαζαξηφηεηαο θαηΪ ηηο εξγαζέεο ηνπ θαη γηα 

ηε ζπκκφξθσζε ηνπ πξνο ηηο ηζρχνπζεο θΪζε θνξΪ αζηπλνκηθΫο δηαηΪμεηο θαη εξγαηηθνχο λφκνπο, ηηο 

ζπιινγηθΫο ζπκβΪζεηο, ηηο θνηλσληθΫο αζθαιέζεηο θιπ. Ο ΑλΪδνρνο πξΫπεη λα παέξλεη φια ηα απαηηνχκελα 

κΫηξα πξνθχιαμεο ησλ εξγαιεέσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη, ησλ κεραλεκΪησλ, ησλ κεηαθνξηθψλ κΫζσλ, σο θαη 

αζθαιεέαο ηνπ ελ γΫλεη εξγαηνηερληθνχ πξνζσπηθνχ, ησλ επηβιεπφλησλ θαη παληφο ηξέηνπ θαη κΪιηζηα ζχκθσλα 

κε ηνπο ηζρχνληεο λφκνπο θαη δηαηΪμεηο κνλνκεξψο θΪζε επζχλεο γηα νπνηαδάπνηε απ' ηε κε θαιά εθαξκνγά 

ηνπο θαη ζπλΫπεηα. 

ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ησλ κεηαθνξψλ θαη εθθνξηψζεσλ ησλ εηδψλ ζηελ απνζάθε ηνπ Γάκνπ πξΫπεη λα ιεθζνχλ 

απφ ηνλ πξνκεζεπηά φια ηα αλαγθαέα κΫηξα γηα απνθπγά αηπράκαηνο ζηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ (εξγαηνηερληθφ 

πξνζσπηθφ ηνπ) θαη ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ ρψξνπ. Οπνηαδάπνηε δεκηΪ, ά βιΪβε, ζηνλ εμνπιηζκφ θαη θΪζε 

πιηθφ πνπ αθνξΪ ζηελ ζπγθεθξηκΫλε πξνκάζεηα ησλ θσηηζηηθψλ,  ζα βαξχλεη απνθιεηζηηθΪ ηνλ πξνκεζεπηά 

ΑλΪδνρν. 

Σν αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο, πνπ ζα παξαδέδεηαη ζε απνζάθεο ηνπ Γάκνπ θαη ζα ηνπνζεηεέηαη ζηα ζεκεέα πνπ 

ζα ππνδεέμεη ν Γάκνο, ζα πξΫπεη λα εέλαη πιάξσο ιεηηνπξγηθφ. ΚΪζε δεκηΪ  πνπ ζα πξνθιεζεέ θαηΪ ηελ 

κεηαθνξΪ θαη ηνπνζΫηεζε ηνπ, ηφζν ζηνπο ρψξνπο ηνπ Γάκνπ, φζν θαη ζηηο απνζάθεο, ζα βαξχλεη ηνλ 

πξνκεζεπηά. 
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ε πεξέπησζε παξΪβαζεο, ά αηπράκαηνο, εέηε ζην πξνζσπηθφ ηνπ (εξγΪηεο, ππΪιιεινπο θιπ.), εέηε ζηνλ 

εξγνδφηε, εέηε ζε ηξέηνπο ιφγσ παξΪβαζεο ε παξΪιεηςεο θαηΪ ηελ εθαξκνγά ησλ αλαθεξφκελσλ ζηελ 

παξνχζα, εθεέλνο εέλαη ν κφλνο ππεχζπλνο αζηηθΪ θαη πνηληθΪ. 

 Ζ  Τπεξεζέα Ϋρεη ην δηθαέσκα εθφζνλ δηαπηζησζεέ φηη δελ ηεξνχληαη ηα κΫηξα αζθαιεέαο λα δηαθφπηεη ηηο 

ππεξεζέεο θαη λα θαιεέ ηνλ ΑλΪδνρν λα ζπκκνξθσζεέ ζρεηηθΪ. 

ΚαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο  ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ν αλΪδνρνο  ζα ηεξεέ ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πνπ 

απνξξΫνπλ απφ ηηο δηαηΪμεηο ηεο πεξηβαιινληηθάο, θνηλσληθναζθαιηζηηθάο θαη εξγαηηθάο λνκνζεζέαο πνπ Ϋρνπλ 

ζεζπηζζεέ κε ην δέθαην ηεο Έλσζεο, ην Δζληθφ δέθαην, ζπιινγηθΫο ζπκβΪζεηο ά δηεζλεέο δηαηΪμεηο 

πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθναζθαιηζηηθνχ θαη εξγαηηθνχ δηθαένπ, νη νπνέεο απαξηζκνχληαη ζην ΠαξΪξηεκα Υ 

ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α‟ ηνπ λ.4412/16 θαζψο θαη  ην Ϊξζξν 18 ηνπ Ν. 4412/2016. Ο πξνκεζεπηάο δελ ηειεέ ζε 

ζρΫζε πξνζηάζεσο πξνο ην Γάκν. Καη επζχλεηαη πξνζσπηθψο, απηφο κφλνλ απνθιεηφκελεο θΪζε επζχλεο ηνπ 

Γάκνπ, γηα ηα θαηΪ ηε δηΪξθεηα εθηειΫζεσο ηεο ζπκβΪζεσο αηπράκαηα πνπ κπνξεέ λα ζπκβνχλ ζην πΪζεο 

θχζεσο πξνζσπηθφ ηνπ ά θαη ζε ηξέηνπο απφ νπνηνδάπνηε ιφγν ά αηηέα. 

Άξζξν 17
ν
 : Κξηηάξηα Πνηνηηθάο Δπηινγάο. 

Α. Καηαιιειφηεηα Ϊζθεζεο επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηφηεηαο: 

Α1. Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ ζπκκεηΫρνπλ ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο απαηηεέηαη  λα 

αζθνχλ εκπνξηθά ά βηνκεραληθά ά βηνηερληθά δξαζηεξηφηεηα ζπλαθά κε ην αληηθεέκελν ηεο παξνχζεο.  

Οη εγθαηεζηεκΫλνη ζηελ ΔιιΪδα νηθνλνκηθνέ θνξεέο απαηηεέηαη λα εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην Βηνηερληθφ ά 

Δκπνξηθφ ά Βηνκεραληθφ Δπηκειεηάξην. Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη ζε θξΪηνο κΫινο 

ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο πξνζθνκέδνπλ πηζηνπνηεηηθφ/βεβαέσζε ηνπ αληέζηνηρνπ επαγγεικαηηθνχ ά 

εκπνξηθνχ κεηξψνπ ηνπ Παξαξηάκαηνο XI ηνπ Πξνζαξηάκαηνο Α΄ ηνπ λ. 4412/2016, κε ην νπνέν 

πηζηνπνηεέηαη αθελφο ε εγγξαθά ηνπο ζε απηφ θαη αθεηΫξνπ ην εηδηθφ επΪγγεικΪ ηνπο. ηελ πεξέπησζε πνπ 

ρψξα δελ ηεξεέ ηΫηνην κεηξψν, ην Ϋγγξαθν ά ην πηζηνπνηεηηθφ κπνξεέ λα αληηθαζέζηαηαη απφ Ϋλνξθε 

βεβαέσζε ά, ζηα θξΪηε - κΫιε ά ζηηο ρψξεο φπνπ δελ πξνβιΫπεηαη Ϋλνξθε βεβαέσζε, απφ ππεχζπλε δάισζε 

ηνπ ελδηαθεξνκΫλνπ ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, ζπκβνιαηνγξΪθνπ ά αξκφδηνπ 

επαγγεικαηηθνχ ά εκπνξηθνχ νξγαληζκνχ ηεο ρψξαο θαηαγσγάο ά ηεο ρψξαο φπνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν 

νηθνλνκηθφο θνξΫαο φηη δελ ηεξεέηαη ηΫηνην κεηξψν θαη φηη αζθεέ ηε δξαζηεξηφηεηα πνπ απαηηεέηαη γηα ηελ 

εθηΫιεζε ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ππφ αλΪζεζε ζχκβαζεο. 

Α2. Να εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζην Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ (Δ.Μ.ΠΑ) ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ 

Ν.2939/2001(Φ.Δ.Κ. Α' 179/6.8.2001) «πζθεπαζίεο   θαη ελαιιαθηηθή δηαρείξηζε ησλ ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ 

πξντφλησλ - Ίδξπζε Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Δλαιιαθηηθήο Γηαρείξηζεο πζθεπαζηψλ θαη Άιισλ Πξντφλησλ 

(Δ.Ο.Δ.Γ..Α.Π.) θαη άιιεο δηαηάμεηο», φπσο Ϋρεη ηξνπνπνηεζεέ θαη ηζρχεη θαη ζηελ ΤΑ 181504 (ΦΔΚ 2454/ 

ηεχρνο Β΄/2016) «Καηάξηηζε, πεξηερφκελν θαη ζχζηεκα δηαρείξηζεο ηνπ Δζληθνχ Μεηξψνπ Παξαγσγψλ 

(Δ.Μ.ΠΑ.)- Καζνξηζκφο δηαδηθαζίαο εγγξαθήο ησλ παξαγσγψλ, ζην πιαίζην ηεο ελαιιαθηηθήο δηαρείξηζεο ησλ 

ζπζθεπαζηψλ θαη άιισλ πξντφλησλ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 7 θαη 17 ηνπ Ν. 2939/2001 (Α 179),φπσο ηζρχνπλ. 

Γηεπθξηλέδεηαη ην εμάο: 

 Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο πνπ ζπκκεηΫρεη εέλαη παξαγσγφο ά εηζαγσγΫαο, λα δηαζΫηεη ην πηζηνπνηεηηθφ 

εγγξαθάο ζην Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ (Δ. Μ. ΠΑ.) 

 Αλ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο πνπ ζπκκεηΫρεη εέλαη Ϋκπνξνο, λα δηαζΫηεη ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθάο ζην 

Δζληθφ Μεηξψν Παξαγσγψλ (Δ. Μ. ΠΑ.) ηνπ παξαγσγνχ ά ηνπ εηζαγσγΫα. 

 

Β. Σερληθά θαη Δπαγγεικαηηθά ηθαλφηεηα: 

Γηα ηελ ηερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηθαλφηεηΪ ηνπο νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο απαηηεέηαη λα Ϋρνπλ εθηειΫζεη 

ηνπιΪρηζηνλ δπν (2) ζπκβΪζεηο ά θαη πεξηζζφηεξεο ζπλαθνχο αληηθεηκΫλνπ ηεο παξνχζεο,  νη νπνέεο 

αζξνηζηηθΪ ζα εέλαη ζπλνιηθάο αμέαο έζεο κε ην 50% ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ, ρσξέο ΦΠΑ. 

Γηα ηελ απφδεημε ηεο εκπεηξέαο ηνπ,  ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο ζα δειψζεη κε ην ΔΔΔ φηη δηαζΫηεη εκπεηξέα 

αληέζηνηρνπ αληηθεηκΫλνπ θαη ζα πξνζθνκέζεη ζηελ ΑλαζΫηνπζα, κεηΪ ηελ απνζηνιά ηεο ζρεηηθάο πξφζθιεζεο 

ζηνλ πξνζσξηλφ αλΪδνρν, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 103 ηνπ Ν. 4412/2016 ηα εμάο απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα: 

 εΪλ κελ, ν απνδΫθηεο εέλαη Γεκφζηα Αξρά, κε αληέγξαθα ζπκβΪζεσλ θαη βεβαηψζεηο θαιάο 

εθηΫιεζεο απφ ηελ αξκφδηα αξρά. 
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 εΪλ δε, ν απνδΫθηεο εέλαη Ηδησηηθφο ΦνξΫαο, εέηε αληέγξαθα απφ επέζεκα παξαζηαηηθΪ, εέηε κε 

βεβαέσζε ηνπ απνδΫθηε ησλ ππεξεζηψλ. 

 ΑπνδεηθηηθΪ θαηνράο ά κέζζσζεο απαξαηηάηνπ εμνπιηζκνχ εθαξκνγάο ηνπ ππφ πξνκάζεηαο εέδνπο 

γηα ηελ Ϋληερλε θαη ηαρχηεξε ηνπνζΫηεζά ηνπο. Σα απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα κπνξεέ  λα εέλαη ηηκνιφγηα 

αγνξΪο ά νη Ϊδεηεο θπθινθνξέαο ησλ κεραλεκΪησλ (θαηΪιιεινο εμνπιηζκφο).  

 Να πξνζθνκέζεη επέζεκα απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα γηα ηνλ/ηνπο ηερλέηεο θαη ηνλ επηβιΫπνληα κεραληθφ, πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηάζεη. Σα απνδεηθηηθΪ ζηνηρεέα ζα εέλαη νη Ϊδεηεο ηνπο θαη ην πηπρέν ά δέπισκα ηνπ 

κεραληθνχ. 

 

Γ. Υξεκαηννηθνλνκηθά επΪξθεηα, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 75 ηνπ Ν.4412/16. 

Γηα ηελ ζπκκεηνρά ηνπο ζην δηαγσληζκφ νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο ζα  πξΫπεη λα παξνπζηΪδνπλ ΜΫζν Όξν ηνπ 

Κχθινπ Δξγαζηψλ, ζε ζπλΪθεηα  κε ην αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο,  γηα ηα ηειεπηαέα ηξέα (3) Ϋηε χςνπο 

ηνπιΪρηζηνλ 50% ηνπ πνζνχ ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ ηεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηνλ 

Ν.4412/2016. 

Απηφ απνδεηθλχεηαη κε δεκνζηεπκΫλνπο ηζνινγηζκνχο ησλ ηειεπηαέσλ ηξέα (3) δηαρεηξηζηηθψλ ρξάζεσλ ζε 

πεξέπησζε πνπ ππνρξενχληαη ζηελ Ϋθδνζε ηζνινγηζκψλ ά Τ.Γ. πεξέ ηνπ ζπλνιηθνχ χςνπο ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

ηνπο γηα ηα ηξέα (3) πξνεγνχκελα Ϋηε ζε πεξέπησζε πνπ δελ ππνρξενχληαη ζηελ Ϋθδνζε ηζνινγηζκψλ. 

Γ. Πξφηππα δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο θαη Πξφηππα πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο, ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 82 

ηνπ Ν.4412/16 θαη ζπγθεθξηκΫλα : 

- ISO 45001:2018, ά ηζνδχλακν. 

ε πεξέπησζε Έλσζεο εηαηξεηψλ/Κνηλνπξαμέαο, ε ζπγθεθξηκΫλε ειΪρηζηε πξνυπφζεζε νθεέιεη λα θαιχπηεηαη 

αζξνηζηηθΪ απφ φια ηα κΫιε ηεο Έλσζεο Κνηλνπξαμέαο. 

Άξζξν 18ν :  ΣΖΡΗΞΖ ΣΖΝ ΗΚΑΝΟΣΖΣΑ ΣΡΗΣΧΝ. 

Ο Οηθνλνκηθφο θνξΫαο πνπ ζα ζπκκεηΫρεη ζηνλ δηαγσληζκφ, κπνξεέ λα ζηεξέδεηαη ζηελ ηθαλφηεηα Ϊιισλ 

Οηθνλνκηθψλ θνξΫσλ αζρΫησο ηεο λνκηθάο θχζεο ησλ δεζκψλ ηνπ κε απηνχο. Δθφζνλ θΪλεη ρξάζε ηεο 

παξνχζαο δπλαηφηεηαο ζρεηηθΪ κε ηελ ηερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηθαλφηεηα, ζα πξΫπεη λα πξνζθνκέζεη ζρεηηθά 

δΫζκεπζε ησλ θνξΫσλ ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνέσλ ζα  ζηεξηρζεέ γηα ην ζθνπφ απηφ. 

 
Άξζξν 19ν :  ΑΦΑΛΗΔΗ - ΑΠΟΕΖΜΗΧΔΗ 

Ο ΑλΪδνρνο εέλαη ππεχζπλνο γηα ηελ αζθΪιηζε ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιεέ ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα 

λνκνζεζέα. 

Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη λα εθαξκφδεη ηηο πεξέ ηΪμεσο θαη αζθΪιεηαο επέ αηπρεκΪησλ αζηπλνκηθΫο δηαηΪμεηο 

θαη Ϋρεη ηελ απνθιεηζηηθά επζχλε γηα νπνηνδάπνηε αηχρεκα ά βιΪβε, πνπ ζα  ζπκβεέ ζηνλ έδην, ζην πξνζσπηθφ 

ηνπ ά ηξέηνπο απφ ελΫξγεηεο πνπ Ϋρνπλ Ϊκεζε ά Ϋκκεζε ζρΫζε κε ηελ εθηΫιεζε ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο 

πξνκάζεηαο. 

Ο ΑλΪδνρνο δελ δηθαηνχηαη νπδεκέα απνδεκέσζε απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά γηα νπνηαδάπνηε βιΪβε άζειε 

πξνμελεζεέ θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο πξνκάζεηαο γηα νπνηαδάπνηε θζνξΪ ά απψιεηα πιηθψλ θαη 

γηα νπνηαδάπνηε ελ γΫλεη δεκέα απηνχ νθεηιφκελε εέηε ζε ακΫιεηα, απξνλνεζέα ά αλεπηηεδεηφηεηα απηνχ ά ηνπ 

πξνζσπηθνχ ηνπ. 

 Αζθαιηζηάξην πκβφιαην Αζηηθάο Δπζχλεο : 

Ο ΑλΪδνρνο νθεέιεη - κε κΫξηκλα θαη δαπΪλε ηνπ - λα ζπλΪςεη κε αζθαιηζηηθά εηαηξεέα,  αζθαιηζηάξην  

ζπκβφιαην αζηηθάο επζχλεο, ην νπνέν θαη ζα θαηαζΫζεη, θαηΪ ηελ ππνγξαθά ηεο χκβαζεο. Σν πεδέν 

εθαξκνγάο ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο πξνκάζεηαο, αθνξΪ ηηο 7 ΓεκνηηθΫο Κνηλφηεηεο ηνπ Γάκνπ Αζελαέσλ. 

Γεληθνέ Όξνη: 

Ο ΑλΪδνρνο, νθεέιεη λα ιακβΪλεη ππφςε ηνπ θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο θεέκελεο Ννκνζεζέαο 

πεξέ αζθαιέζεσλ. 
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Οκνέσο νθεέιεη λα Ϋρεη ππφςε ηνπ ηελ πεξέ αζθαιέζεσλ Ννκνζεζέα ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη λα 

ζπκκνξθψλεηαη πξνο ηηο δηαηΪμεηο ησλ Κνηλνηηθψλ Οδεγηψλ. 

Ο αλΪδνρνο νθεέιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο φξνπο ηνπ  αζθαιηζηεξένπ. 

Οη παξερφκελεο αζθαιέζεηο δελ απαιιΪζζνπλ νχηε πεξηνξέδνπλ θαηΪ νπνηνδάπνηε ηξφπν ηηο ππνρξεψζεηο θαη 

ηηο επζχλεο ηνπ αλαδφρνπ πνπ απνξξΫνπλ απφ ηε ζχκβαζε, ηδηαέηεξα ζε φηη αθνξΪ ηηο πξνβιεπφκελεο απφ ηηο 

ζρεηηθΫο αζθαιηζηηθΫο ζπκβΪζεηο εμαηξΫζεηο, εθπηψζεηο, πξνλφκηα, πεξηνξηζκνχο θιπ. θαη ν αλΪδνρνο 

παξακΫλεη απνθιεηζηηθΪ ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηΪζηαζε δεκηψλ ζε πξφζσπα ά/θαη πξΪγκαηα θαη πΫξαλ απφ 

ηα πνζΪ θΪιπςεο ηνπ αζθαιηζηεξένπ. 

Ζ  αζθαιηζηηθά  ζχκβαζε: 

- ζα Ϋρεη θαηαξηηζζεέ εγγξΪθσο ζηελ ειιεληθά γιψζζα 

- ζα πεξηιακβΪλεη  φξνπο νη νπνένη ζα ηθαλνπνηνχλ πιάξσο ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ, ηεο ππνινέπνπ 

ΔΤ θαη ησλ ινηπψλ ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ. 

 

 ΑΦΑΛΗΣΗΚΔ ΚΑΛΤΦΔΗ: 

ΑζθΪιηζε Αζηηθάο Δπζχλεο θαη Τιηθψλ Εεκηψλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλεο θαη ηεο Αζηηθάο Δπζχλεο 

πξντφληνο. 

Με ηελ αζθΪιηζε απηά ζα θαιχπηεηαη ε «ΑΣΗΚΖ ΔΤΘΤΝΖ» ηνπ Αλαδφρνπ Ϋλαληη ηξέησλ θαη νη αζθαιηζηΫο 

ππνρξενχληαη λα θαηαβΪινπλ απνδεκηψζεηο ζε ηξέηνπο γηα ζσκαηηθΫο βιΪβεο, ςπρηθά νδχλε, εζηθά βιΪβε θαη 

πιηθΫο δεκηΫο ζε πξΪγκαηα, αθέλεηα θαη θηλεηΪ ά θαη δψα, πνπ πξνμελνχληαη θαζ' φιε ηε δηΪξθεηα ηεο 

κεηαθνξΪο θαη ηνπνζΫηεζεο ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο, αιιΪ θαη φζσλ πξνθιεζνχλ εμαηηέαο ηεο θαθάο 

ηνπνζΫηεζεο ηνπο, ηεο πξφθιεζεο αηπράκαηνο, απφ πηψζε θσηηζηηθνχ, ά εμαξηάκαηφο ηνπ.  

Θα θαιχπηνληαη επέζεο θαη δεκηΫο ζε φκνξεο ηδηνθηεζέεο/ εγθαηαζηΪζεηο. 

Χο ειΪρηζην πνζφ αζθΪιηζεο νξέδνληαη νη 50.000€ γηα ζσκαηηθΫο βιΪβεο θαη’ Ϊηνκν, 100.000€ θαηΪ γεγνλφο 

θαη 100.000€ γηα πιηθΫο δεκηΫο, άηνη αλψηαην φξην επζχλεο γηα φιε ηε δηΪξθεηα αζθαιέζεσο 500.000€ 

Οη αζθαιηζηηθά εηαηξέα ζα εέλαη θεξΫγγπα ζην κΫηξν ησλ ππνρξεψζεσλ πνπ αλαιακβΪλεη  θαη ζα Ϋρεη δφθηκε 

δξαζηεξηφηεηα ζε ρψξεο κΫιε ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη ηνπ Δ.Ο.Υ. 

H ζχκβαζε ζα ζπλΪπηεηαη ζε επξψ (€). 

 ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΑΦΑΛΗΖ: 

Ζ ΑζθΪιηζε ζα Ϋρεη δηΪξθεηα νθηψ (8) κάλεο.  

ε πεξέπησζε πξφθιεζεο ζπκβΪληνο  θαη πξνθεηκΫλνπ ε αζθαιηζηηθά εηαηξεέα λα θαηαβΪιεη ζηνλ αλΪδνρν ηε 

ζρεηηθά κε ηε δεκηΪ θ.ι.π. απνδεκέσζε, πξΫπεη λα Ϋρεη ιΪβεη πξνεγνπκΫλσο ηελ Ϋγγξαθε γηα ην ζθνπφ απηφ 

ζπγθαηΪζεζε ηεο Τπεξεζέαο. 

Σν αζθαιηζηάξην ζπκβφιαην ζα Ϋρεη Ϋλαξμε ηζρχνο, κε ηελ 1
ε
 Σκεκαηηθά ΠαξΪδνζε ησλ ΣνπνζεηεκΫλσλ 

Δηδψλ. 

 

    Ο ΜΔΛΔΣΖΣΖ                        Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ                             Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

 

 

 ΓΔΧΡΓΗΟ ΒΛΑΣΟ               ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΦΤΛΛΟ               ΠΑΠΑΔΤΓΔΝΗΟΤ ΠΤΡΗΓΧΝ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ 

ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

NOMO ΑΣΣΗΚΖ 

ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ 

ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΣΔΥΝΗΚΧΝ  

ΤΠΖΡΔΗΧΝ & ΔΡΓΧΝ                                                                                                            

ΓΗΔΤΘΤΝΖ : ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΟΤ 

ΣΜΖΜΑ: ΜΔΛΔΣΧΝ, ΣΔΚΜΖΡΗΧΖ &  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ 

ΘΔΜΑ:     «Πξνκάζεηα Καη ΣνπνζΫηεζε Φσηηζηηθψλ Κνξπθάο, ηερλνινγέαο LED». 

 CPV: 31527200-8 (ΦσηηζηηθΪ Δμσηεξηθψλ Υψξσλ), CPV: 51110000-6 (Τπεξεζηψλ εγθαηΪζηαζεο ειεθηξνινγηθνχ εμνπιηζκνχ) 

 

ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΗΜΟ:  495.000,00€ - ΦΠΑ (24%): 118.800,00€ - ΤΝΟΛΟ: 613.800,00 €   

Κ.Α.  6662.004/Φ.20 

ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΜΟ 

Πξνκάζεηα θαη ΣνπνζΫηεζε θσηηζηηθψλ θνξπθάο ζε πεδνδξφκνπο, πιαηεέεο θαη ρψξνπο πξαζέλνπ, ηνπ 

Γάκνπ Αζελαέσλ 

 

A/Α 

 

Π Δ Ρ Η Γ Ρ Α 

Φ Ζ 
Μ.Μ 

ΠΟΟΣΖ

ΣΑ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓ

Ο 

ΤΛΗΚΟ

Τ(€) 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ 

ΤΛΗΚΟΤ (€) 

CPV 

ΤΛΗΚΧΝ 

ΣΗΜΖ 

ΔΡΓΑΗΧΝ 

(ΜΔΣΑΦΟΡΑ

 KAI 

ΣΟΠΟΘΔΣΖ

Ζ) (€) 

ΤΝΟΛΗΚ

Ζ ΣΗΜΖ 

ΔΡΓΑΗΧ

Ν 

CPV 

ΔΡΓΑΗΑ 

ΣΟΠΟΘΔΣ

ΖΖ 

1 

Φσηηζηηθφ 

Κνξπθάο 

LED  

ΣΔΜ 1320 345,00 455.400,00 31527200-8 30,00 39.600,00 51110000-6 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΗ ΦΠΑ (€) 495.000,00 

ΦΠΑ 24% 118.800,00 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 613.800,00 
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Παξαηεξάζεηο: 

Όηη αλαθΫξεηαη ζην Ϊξζξν 10 ηεο πγγξαθάο Τπνρξεψζεσλ θαη γεληθφηεξα ζηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηνπ θσηηζηηθνχ, 

φπσο ε πξνζαξκνγά γηα ηνλ ηζηφ, φηη απαηηεέηαη γηα ηε ζηεξΫσζε, ζχλδεζε, ιεηηνπξγέα, ηα κεραλάκαηα, ην αζθαιηζηάξην 

ζπκβφιαην θιπ, ζπκπεξηιακβΪλνληαη ζηελ ηειηθά ηηκά ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ζα εκπεξηΫρνληαη ζηελ 

πξνζθνξΪ ηνπ δηαγσληδφκελνπ. 

Αζάλα,     16/ 04  / 2021 

 

 

     Ο ΜΔΛΔΣΖΣΖ                        Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ                             Ο ΓΗΔΤΘΤΝΣΖ 

                                                                                                                                     

 

 

ΓΔΧΡΓΗΟ ΒΛΑΣΟ                ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΦΤΛΛΟ               ΠΑΠΑΔΤΓΔΝΗΟΤ ΠΤΡΗΓΧΝ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

Ο ππνγξαθφκελνο…………………………………………………………………………………………………   

κε Ϋδξα……………………………………………………………………………………………………. Γ/λζε 

…….………………….…………Σει.…….………………………………………..,      email 

…………………………. αθνχ Ϋιαβα πιάξε γλψζε ησλ φξσλ, πνπ αλαθΫξνληαη ζηα ηεχρε ηεο  ΜειΫηεο, ηνπ 

Γάκνπ, ηνπο νπνένπο θαη απνδΫρνκαη αλεπηθχιαθηα θαη πνπ αθνξνχλ ζηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο γηα ηελ 

πξνκάζεηα: «Πξνκάζεηα Καη ΣνπνζΫηεζε Φσηηζηηθψλ Κνξπθάο, ηερλνινγέαο LED» απφ ην Γάκν Αζελαέσλ, 

πξνζθΫξσ ηελ  παξαθΪησ ηηκά, γηα ηηο αθφινπζεο εξγαζέεο θαη φζα πξνβιΫπνληαη ζηα ηεχρε ηεο δηαθάξπμεο ηνπ 

Γάκνπ: 

 

Πξνκάζεηα θαη ΣνπνζΫηεζε θσηηζηηθψλ θνξπθάο ζε πεδνδξφκνπο, πιαηεέεο θαη ρψξνπο πξαζέλνπ, ηνπ Γ. Αζελαέσλ 

 

A/Α 

 

Π Δ Ρ Η Γ Ρ Α Φ Ζ Μ.Μ ΠΟΟΣΖΣΑ 

ΣΗΜΖ 

ΜΟΝΑΓΟ 

ΤΛΗΚΟΤ(€) 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ 

ΤΛΗΚΟΤ (€) 

CPV 

ΤΛΗΚΧΝ 

ΣΗΜΖ ΔΡΓΑΗΧΝ 

(ΜΔΣΑΦΟΡΑ 

KAI 

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ) 

(€) 

ΤΝΟΛΗΚΖ 

ΣΗΜΖ 

ΔΡΓΑΗΧΝ 

CPV ΔΡΓΑΗΑ 

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ

 

1 
Φσηηζηηθφ 

Κνξπθάο LED  
ΣΔΜ 1320 

 

 31527200-8 

 

 51110000-6 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ ΥΧΡΗ ΦΠΑ (€) 

 

ΦΠΑ 24% 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΤΝΟΛΟ 

 Αζάλα     /        /2021 

 

Παξαηεξάζεηο: 

Όηη αλαθΫξεηαη ζην Ϊξζξν 10 ηεο πγγξαθάο Τπνρξεψζεσλ θαη γεληθφηεξα ζηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηνπ θσηηζηηθνχ, 

φπσο ε πξνζαξκνγά γηα ηνλ ηζηφ, φηη απαηηεέηαη γηα ηε ζηεξΫσζε, ζχλδεζε, ιεηηνπξγέα, ηα κεραλάκαηα, ην αζθαιηζηάξην 

ζπκβφιαην θιπ, ζπκπεξηιακβΪλνληαη ζηελ ηειηθά ηηκά ηνπ ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ζα εκπεξηΫρνληαη ζηελ 

πξνζθνξΪ ηνπ δηαγσληδφκελνπ. 

 

 

                                                                                                                                                              

Ο ΠξνζθΫξσλ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V 

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΔΠΙΣΟΛΩΝ 

1. ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 
Ολνκαζέα ΣξΪπεδαο:  .................................................................................................................  

ΚαηΪζηεκα:  ......................................................................................................  

Γηεχζπλζε (νδφο - αξηζκφο, Σ.Κ.)……………………………………………………………. 

Ζκεξνκελέα Ϋθδνζεο…………………………………. 
 

ΠΡΟ: ΣΟ ΓΉΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΑΡ………………………………………………………………... 

ΔΤΡΧ………………………………………………………………………………………………………… 

Έρνπκε ηελ ηηκά λα ζαο γλσξέζνπκε φηη κε ηελ παξνχζα επηζηνιά εγγπφκαζηε, αλΫθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, 

παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξΫζεσο θαη δηεδάζεσο, κΫρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ 

………………………………………………………….
5
 

ππΫξ ηνπ  

i. (Φπζηθφ πξφζσπν)…………….., Α.Φ.Μ. …………………., Γ/λζε………………….ά 

ii. (Ννκηθφ πξφζσπν)…………..…, Α.Φ.Μ. …........................, Γ/λζε………………….ά 

iii. (Έλσζε ά Κνηλνπξαμέα) 

Α)    (πιάξε επσλπκέα) ……………., Α.Φ.Μ. …………………, Γ/λζε ……………………… 

Β)     (πιάξε επσλπκέα) ……………, Α.Φ.Μ. ………………., Γ/λζε ………………………… 

Γ)     (πιάξε επσλπκέα …………….., Α.Φ.Μ. ………………., Γ/λζε ………………………… 

αηνκηθΪ θαη γηα θΪζε  κέα απφ απηΫο θαη σο αιιειΫγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο ηδηφηεηΪο ηνπο σο 

κειψλ ηεο Ϋλσζεο ά ηεο θνηλνπξαμέαο, γηα ηε ζπκκεηνρά ηνπ ζην δηελεξγνχκελν Γηαγσληζκφ ηνπ Γάκνπ Αζελαέσλ γηα ηελ  

«Πξνκάζεηα Καη ΣνπνζΫηεζε Φσηηζηηθψλ Κνξπθάο, ηερλνινγέαο LED»  ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζκ. ………. 

Γηαθάξπμά ζαο, (ΑΓΑΜ:………………………..), κε θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο πξνζθνξψλ ηελ …./…./2020 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ππΫξ νπ ε εγγχεζε, πνπ απνξξΫνπλ απφ ηε ζπκκεηνρά ζηνλ 

παξαπΪλσ δηαγσληζκφ, θαζ' φιν ηνλ ρξφλν ηεο ηζρχνο ηεο. 

Σν παξαπΪλσ πνζφ ηεξεέηαη ζηε δηΪζεζά ζαο θαη ζα ζαο θαηαβιεζεέ νιηθΪ ά κεξηθΪ ρσξέο θακέα απφ κΫξνπο καο 

αληέξξεζε, ακθηζβάηεζε ά Ϋλζηαζε θαη ρσξέο λα εξεπλεζεέ ην βΪζηκν ά κε ηεο απαέηεζεο, κΫζα ζε πΫληε (5) εκΫξεο, απφ 

ηελ απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζά ζαο. 

ε πεξέπησζε θαηΪπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ πΪγην ηΫινο ραξηνζάκνπ. 

Ζ παξνχζα εγγχεζά καο ηζρχεη απνθιεηζηηθΪ θαη κφλν κΫρξη ηελ…………,
6
 ά κΫρξηο φηνπ απηά καο επηζηξαθεέ ά κΫρξηο 

φηνπ ιΪβνπκε Ϋγγξαθε δάισζά ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξάζνπκε ηελ ΣξΪπεδΪ καο απαιιαγκΫλε απφ θΪζε ζρεηηθά 

ππνρξΫσζε εγγπνδνζέαο καο.  

Απνδερφκαζηε λα παξαηεέλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ Ϋγγξαθν ηεο Τπεξεζέαο ζαο, ζην νπνέν επηζπλΪπηεηαη 

ε ζπλαέλεζε ηνπ ππΫξ νπ γηα ηελ παξΪηαζε ηεο πξνζθνξΪο, ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 2.4.5. ηεο Γηαθάξπμεο, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αέηεκΪ ζαο ζα καο ππνβιεζεέ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ιάμε ηεο
7
.  

Ο εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεέ ζηελ παξΪηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ Ϋγγξαθν ηεο 

αξκφδηαο Τπεξεζέαο, πνπ ζα ππνβιεζεέ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο εγγχεζεο. 

Βεβαηψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ επηζηνιψλ, πνπ Ϋρνπλ δνζεέ, ζπλππνινγέδνληαο θαη ην πνζφ ηεο 

παξνχζαο, δελ ππεξβαέλεη ην φξην ησλ εγγπάζεσλ, πνπ Ϋρνπκε ην δηθαέσκα λα εθδέδνπκε. 

 

                                                                                                                  (ΔμνπζηνδνηεκΫλε Τπνγξαθά) 

 

                                                           
5
 Αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 2%  επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, ρσξίο ην Φ.Π.Α. 

6
 Αλαγξάθεηαη ν ρξφλνο ιήμεο ηεο ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη μεγαλύηερος ηοσλάτιζηον καηά ηριάνηα (30) ημέρες ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο, φπσο 

απηφο νξίδεηαη ζην άξζξν 2.4.5  ηεο δηαθήξπμεο. 

7
  Άξζξν 72 παξ. 1  ηνπ Ν. 4412/2016 
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2.  ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ  ΚΑΛΖ ΔΚΣΈΛΔΖ 

 

Ολνκαζέα ΣξΪπεδαο …………………………………………………………………………  

ΚαηΪζηεκα ………………………….………………………………………………………… 

Γ/λζε (νδφο – αξηζκφο, Σ.Κ.) ……………………………………………………………..   

 Ζκεξνκελέα Ϋθδνζεο ……………………………………  

Πξνο: ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ ΑΡ.....................................................................  

ΔΤΡΩ ..................................................................................................................................... 

Έρνπκε ηελ ηηκά λα ζαο γλσξέζνπκε φηη εγγπφκαζηε κε ηελ παξνχζα εγγπεηηθά επηζηνιά αλΫθθιεηα  θαη  

αλεπηθχιαθηα,  παξαηηνχκελνη ηνπ  δηθαηψκαηνο  ηεο  δηαηξΫζεσο  θαη  δηεδάζεσο κΫρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΩ 

…………….……………………………………………………
8
 

    ππΫξ ηνπ  

i. (Φπζηθφ πξφζσπν)…………….., Α.Φ.Μ. …………………., Γ/λζε………………….ά 

ii. (Ννκηθφ πξφζσπν)………..…, Α.Φ.Μ. …........................, Γ/λζε………………….ά 

iii. (Έλσζε ά Κνηλνπξαμέα) 

Α)    (πιάξε επσλπκέα) ……………., Α.Φ.Μ. …………………, Γ/λζε ………………………… 

Β)     (πιάξε επσλπκέα) ……………, Α.Φ.Μ. …………………., Γ/λζε ………………………… 

Γ)     (πιάξε επσλπκέα …………….., Α.Φ.Μ. …………………., Γ/λζε ………………………… 

αηνκηθΪ θαη γηα θΪζε  κέα απφ απηΫο θαη σο αιιειΫγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ ηνπο, εθ ηεο 

ηδηφηεηΪο ηνπο σο κειψλ ηεο Ϋλσζεο ά ηεο θνηλνπξαμέαο, γηα  ηελ  θαιά  εθηΫιεζε απφ απηά  ησλ  φξσλ ηεο  

χκβαζεο, πνπ ζα ππνγξΪςεη καδέ ζαο γηα ηελ «Πξνκάζεηα Καη ΣνπνζΫηεζε Φσηηζηηθψλ Κνξπθάο, 

ηερλνινγέαο LED» ζχκθσλα κε ηελ ππ‟ αξηζκ……….. πξΪμε Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο (ΑΓΑ:………….), 

(ΑΓΑΜ:………………………..) θαη ηελ ππ‟ αξηζκ. ………. Γηαθάξπμά ζαο (ΑΓΑΜ:………………………..) 

 

Σν παξαπΪλσ πνζφ ηεξεέηαη ζηε δηΪζεζά ζαο θαη ζα θαηαβιεζεέ νιηθΪ ά κεξηθΪ ρσξέο θακέα απφ κΫξνπο καο 

αληέξξεζε, ακθηζβάηεζε ά Ϋλζηαζε θαη ρσξέο λα εξεπλεζεέ ην βΪζηκν ά κε ηεο απαέηεζεο ζαο κΫζα ζε πΫληε 

(5) εκΫξεο απφ ηελ απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζά ζαο.  

ε πεξέπησζε θαηΪπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ πΪγην ηΫινο 

ραξηνζάκνπ. 

 

Ζ παξνχζα εγγχεζά καο ηζρχεη κΫρξη θαη ηελ…………………. (εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο),  ά 

κΫρξηο φηνπ απηά καο επηζηξαθεέ ά κΫρξηο φηνπ ιΪβνπκε Ϋγγξαθε δάισζά ζαο φηη κπνξνχκε λα ζεσξάζνπκε ηελ 

ΣξΪπεδΪ καο απαιιαγκΫλε απφ θΪζε ζρεηηθά ππνρξΫσζε εγγπνδνζέαο καο.  

 

Απνδερφκαζηε λα παξαηεέλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ Ϋγγξαθε δάισζά ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε 

φηη ην ζρεηηθφ αέηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεέ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο. 

 

Βεβαηψλνπκε  ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ Ϋρνπλ δνζεέ ζπλππνινγέδνληαο θαη ην 

πνζφ ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαέλεη ην φξην εγγπάζεσλ πνπ Ϋρνπκε ην δηθαέσκα λα εθδέδνπκε.  

 

                                                                                                       (ΔμνπζηνδνηεκΫλε Τπνγξαθά) 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθψο θαη νινγξάθσο πνζφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο ζπλνιηθήο πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο, ρσξίο ην Φ.Π.Α. 





ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ & ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΦΧΣΗΣΗΚΧΝ ΚΟΡΤΦΖ, ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ LED 

 ειέδα 88 

 

3.ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ  ΚΑΛΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

 

ΔΚΓΟΣΖ............................................................................ 

ΚαηΪζηεκα: …………………………………………..      

Γηεχζπλζε (νδφο – αξηζκφο, Σ.Κ.) 

Ζκεξνκελέα Ϋθδνζεο…….................. 

Πξνο: ΣΟ ΓΖΜΟ ΑΘΖΝΑΗΧΝ 

 

Δγγπεηηθά επηζηνιά Καιάο Λεηηνπξγέαο Πξνκάζεηαο, ππ’ αξ. .............. γηα €....................
1
 

Έρνπκε ηελ ηηκά λα ζαο γλσξέζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζεο εγγπεηηθάο επηζηνιάο αλΫθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, 

παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξΫζεσο θαη δηδάζεσο, κΫρξη ηνπ πνζνχ ησλ Δπξψ……………..… (θαη νινγξάθσο)
 1

 

…………...., πνζφ πνπ αληηζηνηρεέ ζην πνζνζηφ ην νπνέν νξέζζεθε ζχκθσλα κε ηα Ϊξζξα 2.4.3 θαη 4.1.Β ηεο δηαθάξπμεο, 

ηελ παξ. 1γ ηνπ Ϊξζξνπ 72 θαη ην Ϊξζξν 215 ηνπ λ. 4412/2016, ζην νπνέν θαη κφλν πεξηνξέδεηαη ε ππνρξΫσζά καο, ππΫξ {ε 

πεξίπησζε κεκνλσκέλεο εηαηξίαο}: ηεο Δηαηξέαο (ηελ πιήξε επσλπκία) ………………………………………………… κε 

Α.Φ.Μ. ………………………, θαη δηεχζπλζε νδφο ………………. Αξηζκφο …..… ΣΚ …………..,                                

{ή ζε πεξίπησζε Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο}: ησλ Δηαηξηψλ 

α)…….………………….............νδφο...................................αξηζκφο................ΣΚ…… 

β)……….……………………….νδφο..................................αξηζκφο.................ΣΚ…… 

γ)………………………………..νδφο..................................αξηζκφο.................ΣΚ……  

κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο, αηνκηθά γηα θάζε κηα απφ απηέο θαη σο αιιειέγγπα θαη εηο νιφθιεξν ππφρξεσλ κεηαμχ 

ηνπο εθ ηεο ηδηφηεηάο ηνπο σο κειψλ ηεο Έλσζεο ή Κνηλνπξαμίαο,}  

 

γηα ηελ θαιά ιεηηνπξγέα ησλ εηδψλ πνπ ζαο παξαδφζεθαλ ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηνπ κε αξ. ………….. (ΑΓΑΜ:……..) 

πκθσλεηηθνχ πνπ ππεγξΪθε καδέ ζαο κε αληηθεέκελν
2
 …………………………, ζχκθσλα κε ηελ ππ‟αξ

3
………….. 

(ΑΓΑ:……, ΑΓΑΜ:……..) Απφθαζε Καηαθχξσζεο ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο ηνπ Γάκνπ Αζελαέσλ θαη ηελ 

………/2020 Γηαθάξπμά ζαο κε πζηεκηθφ Αξηζκφ ΔΖΓΖ ……….., πνπ αθνξΪ ζηελ ειεθηξνληθά αλνηθηά δηαδηθαζέα 

ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο Ϊλσ ησλ νξέσλ γηα ηελ «Πξνκάζεηα Καη ΣνπνζΫηεζε Φσηηζηηθψλ Κνξπθάο, ηερλνινγέαο 

LED»  ζπλνιηθάο εθηηκψκελεο αμέαο: 495.000,00€ Ϊλεπ ΦΠΑ 24%. 

 

Σν αλσηΫξσ πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξνχκε ζηε δηΪζεζά ζαο θαη ππνρξενχκαζηε λα ζαο ην θαηαβΪινπκε νιηθΪ ά κεξηθΪ 

ρσξέο θακέα απφ κΫξνπο καο αληέξξεζε ά Ϋλζηαζε θαη ρσξέο λα εξεπλεζεέ ην βΪζηκν ά κε ηεο απαέηεζάο ζαο, κΫζα ζε 

πΫληε (5) εκΫξεο απφ ηελ Ϋγγξαθε εηδνπνέεζά ζαο. 

 

Ζ παξνχζα εγγχεζά καο αθνξΪ κφλν ζηελ παξαπΪλσ αηηέα θαη ηζρχεη κΫρξη θαη ηελ ……………(εκεξνκελία ιήμεο ηζρχνο 

ηεο εγγπεηηθήο επηζηνιήο)
4
 

 

ε πεξέπησζε θαηΪπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζην εθΪζηνηε ηζρχνλ πΪγην ηΫινο ραξηνζάκνπ. 

 

Απνδερφκαζηε λα παξαηεέλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο, χζηεξα απφ Ϋγγξαθε δάισζά ζαο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην 

ζρεηηθφ αέηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεέ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο. 

 

Βεβαηνχηαη ππεπζχλσο φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ Ϋρνπλ δνζεέ ζην Γεκφζην θαη ηα ΝΠΓΓ, 

ζπλππνινγηδνκΫλνπ θαη ηνπ πνζνχ ηεο παξνχζαο δελ ππεξβαέλεη ην φξην εγγπάζεσλ πνπ Ϋρεη θαζνξηζζεέ απφ ην Τπνπξγεέν 

Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ ΣξΪπεδΪ καο.  

 (ΔμνπζηνδνηεκΫλε ππνγξαθά) 

1 Αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθψο ή θαη νινγξάθσο ην πνζφ ποσ ανηιζηοιτεί ζε ποζοζηό 5% επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ηνλ Φ.Π.Α. 

2 πκπιεξψλεηαη ην αληηθείκελν ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο  

3 Σα ζηνηρεία ζπκπιεξψλνληαη ζχκθσλα κε ηελ απφθαζε θαηαθχξσζεο 

4 Αλαγξάθεηαη ν ρξφλνο ιήμεο ηεο ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη μεγαλύηερος ηοσλάτιζηον καηά δύο (2)μήνες  απφ ην ζπκβαηηθφ ρξφλν θαιήο ιεηηνπξγίαο ηεο 

πξνκήζεηαο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ άξζξνπ ηεο ζχκβαζεο. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙ 

 ΔΤΡΩΠΑΪΚΟ ΔΝΙΑΙΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΤΜΒΑΗ (ΔΔΔ) 

 

ΣΟ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΔΝΗΑΗΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΤΜΒΑΖ (ΔΔΔ) ΔΗΝΑΗ ΑΝΑΡΣΖΜΔΝΟ ΞΔΥΧΡΗΣΑ, Χ 

ΑΝΑΠΟΠΑΣΟ ΜΔΡΟ ΣΖ ΠΑΡΟΤΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ, ΣΟΝ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟ ΥΧΡΟ ΣΟΤ 

ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΟ ΔΖΓΖ, Δ ΜΟΡΦΖ ΑΡΥΔΗΟΤ .PDF  ΚΑΗ Δ ΜΟΡΦΖ ΑΡΥΔΗΟΤ .XML 

ΟΓΖΓΗΔ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟΤ ΔΝΗΑΗΟΤ ΔΓΓΡΑΦΟΤ ΤΜΒΑΖ 

1. ΜΫξε θαη Δλφηεηεο ηνπ ΔΔΔ 

Σν ΔΔΔ πεξηιακβΪλεη ηα αθφινπζα κΫξε θαη ελφηεηεο:  

ΜΫξνο I: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηε δηαδηθαζέα πξνκάζεηαο θαη ηελ αλαζΫηνπζα αξρά 

ΜΫξνο II: Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα  

Δλφηεηα Α:  Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα 

Δλφηεηα Β:  Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα 

Δλφηεηα Γ:   Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηε ζηάξημε ζηηο ηθαλφηεηεο Ϊιισλ νληνηάησλ 

Δλφηεηα Γ:  Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ππεξγνιΪβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνέσλ δελ ζηεξέδεηαη ν νηθνλ. θνξΫαο 

ΜΫξνο III:  Λφγνη απνθιεηζκνχ 

Δλφηεηα Α: Λφγνη πνπ ζρεηέδνληαη κε πνηληθΫο θαηαδέθεο  

Δλφηεηα Β: Λφγνη πνπ ζρεηέδνληαη κε ηελ θαηαβνιά θφξσλ ά εηζθνξψλ θνηλσληθάο αζθΪιηζεο  

Δλφηεηα Γ: Λφγνη πνπ ζρεηέδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ά επαγγεικαηηθφ παξΪπησκα  

Δλφηεηα Γ: Ακηγψο Δζληθνέ ιφγνη απνθιεηζκνχ (δελ απαηηεέηαη ζηελ παξνχζα δηαδηθαζέα) 

ΜΫξνο IV: Κξηηάξηα επηινγάο 

Δλφηεηα Α: Καηαιιειφηεηα.  

Δλφηεηα Β: Οηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά επΪξθεηα.  

Δλφηεηα Γ: Σερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηθαλφηεηα.  

Δλφηεηα Γ: πζηάκαηα δηαζθΪιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθάο δηαρεέξηζεο. (Γελ 

ζπκπιεξψλεηαη) 

ΜΫξνο V:  Πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ πιεξνχλησλ ηα θξηηάξηα επηινγάο ππνςεθέσλ (δελ απαηηεέηαη 

γηα ηηο αλνηθηΫο δηαδηθαζέεο ε ζπκπιάξσζε ηνπ ελ ιφγσ κΫξνπο) 

ΜΫξνο VI: ΣειηθΫο δειψζεηο 

2. Πσο ππνβΪιιεηαη ην ΔΔΔ απφ ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξεέο ζην πιαέζην δηαγσληζκψλ πνπ δηελεξγνχληαη 

κΫζσ ηνπ ΔΖΓΖ 
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Οη νηθνλνκηθνέ θνξεέο νθεέινπλ λα ππνβΪινπλ κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπο ζπκπιεξσκΫλν ην πξφηππν ΔΔΔ φπσο 

απηφ Ϋρεη νξηζηεέ απφ ηηο αλαζΫηνπζεο αξρΫο/ηνπο αλαζΫηνληεο θνξεέο ζηε δηαθάξπμε (άηνη εέηε ζην θεέκελν 

απηάο εέηε ζην μερσξηζηφ αξρεέν PDF πνπ απνηειεέ αλαπφζπαζην κΫξνο ηεο) ζε κνξθά pdf (Απνθ. Π1/2390/13) 

ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλν θαηΪ ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 73 ηνπ λ.4412/16 θαη ηελ δηαθάξπμε.  

2.1 Γηα ηε ζχληαμε ά/θαη ζπκπιάξσζε ηνπ απαηηνχκελνπ eΔΔΔ, νη νηθνλνκηθνέ θνξεέο πξνηεέλεηαη λα 

ρξεζηκνπνηάζνπλ ην αλαξηεκΫλν απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά επηθνπξηθφ αξρεέν XML, πξνθεηκΫλνπ λα 

εθκεηαιιεπηνχλ ηελ ππεξεζέα eΔΔΔ ηεο ΔΔ θαη λα παξΪμνπλ ηελ απΪληεζε ηνπο ζε κνξθά αξρεένπ PDF, ην 

νπνέν θαη απνζεθεχνπλ, αξρηθΪ, ηνπηθΪ ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά ηνπο. εκεηψλεηαη ην εμάο:  

Σν αξρεέν PDF παξΪγεηαη Ϋκκεζα απφ ηελ ππεξεζέα eEEE επηιΫγνληαο ην θνπκπέ «Δθηχπσζε». Ζ εθηχπσζε 

ζα πξΫπεη λα αλαθαηεπζπλζεέ ζε εηθνληθφ εθηππσηά PDF (virtualPDFprinter), άηνη ινγηζκηθφ, εγθαηεζηεκΫλν 

ζηνλ ειεθηξνληθφ ππνινγηζηά ηνπ ρξάζηε, ην νπνέν απνζεθεχεη ην πεξηερφκελν ηεο εθηχπσζεο ζε ειεθηξνληθφ 

αξρεέν PDF αληέ λα ην δξνκνινγεέ ζε θπζηθφ εθηππσηά. ΔλδεηθηηθΪ ε ιεηηνπξγέα απηά κπνξεέ λα 

πξαγκαηνπνηεζεέ εγγελψο απφ θπιινκεηξεηά δηαδηθηχνπ, φπσο π.ρ. GoogleChrome, ά απφ εμεηδηθεπκΫλν 

ινγηζκηθφ, φπσο π.ρ. CutePDF.  

2.2 ε θΪζε πεξέπησζε θαη αλεμαξηάησο ηεο χπαξμεο επηθνπξηθνχ αξρεένπ .xml ζηνλ ρψξν ηνπ δηαγσληζκνχ, νη 

νηθνλνκηθνέ θνξεέο κπνξνχλ λα πξνζθεχγνπλ απ‟ επζεέαο ζηελ ειεθηξνληθά ππεξεζέα ηεο Δπξσπατθάο 

Δπηηξνπάο (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) λα δεκηνπξγνχλ ην EΔΔ, λα ζπκπιεξψλνπλ κε επζχλε ηνπο 

φια ηα δεδνκΫλα πνπ αθνξνχλ ηνλ εθΪζηνηε δηαγσληζκφ θαη αλαθΫξνληαη ζηε δηαθάξπμε, λα ζπκπιεξψλνπλ ηηο 

ζρεηηθΫο απαληάζεηο θαη λα ην εθηππψλνπλ ζε κνξθά .pdf πξνθεηκΫλνπ λα ην ππνγξΪςνπλ ςεθηαθΪ θαη λα ην 

ππνβΪιινπλ ζην ζρεηηθφ δηαγσληζκφ.  

2.3 Ο νηθνλνκηθφο θνξΫαο, ν νπνένο ζπκκεηΫρεη κφλνο ηνπ (απηνηειψο) ζηελ παξνχζα δηαδηθαζέα ζπκπιεξψλεη 

θαη ππνβΪιιεη Ϋλα ΔΔΔ.   

2.4 ηελ πεξέπησζε ππνβνιάο πξνζθνξΪο απφ Ϋλσζε ά θνηλνπξαμέα νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ, ην ΔΔΔ 

ππνβΪιιεηαη ρσξηζηΪ απφ θΪζε κΫινο ηεο Ϋλσζεο ά θνηλνπξαμέαο. 

2.5 Υσξηζηφ ΔΔΔ ππνβΪιιεηαη ππνρξεσηηθΪ, δεφλησο ζπκπιεξσκΫλν θαη ππνγεγξακκΫλν απφ ηξέηνπο θνξεέο 

θαη ζηελ πεξέπησζε πνπ ν πξνζθΫξσλ νηθνλνκηθφο θνξΫαο ά Ϋλσζε ζηεξέδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο απηψλ. 

Οη ηξέηνη θνξεέο ζπκπιεξψλνπλ ην ΔΔΔ σο εμάο: 

Α. ην ΜΫξνο ΗΗ «Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα», ζπκπιεξψλνληαη κφλν νη πιεξνθνξέεο πνπ 

απαηηνχληαη ζηηο ελφηεηεο Α «Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα» θαη Β «Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε 

ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα»  

Β.   ην ΜΫξνο ΗΗΗ «Λφγνη απνθιεηζκνχ» ζπκπιεξψλνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο πιεξνθνξέεο  

Γ. ην ΜΫξνο ΗV «Κξηηάξηα Δπηινγάο» ζπκπιεξψλνληαη θαηΪ πεξέπησζε νη πιεξνθνξέεο ησλ θξηηεξέσλ (ησλ 

παξαγξΪθσλ 2.2.5 – 2.2.7  ηεο παξνχζαο), ζην νπνέν ζηεξέδεηαη ν ππνςάθηνο νηθνλνκηθφο θνξΫαο.  

Γ.  Ζ ζπκπιάξσζε ηνπ ΔΔΔ νινθιεξψλεηαη κε ην ΜΫξνο VΗ «ΣειηθΫο Γειψζεηο» φπνπ δειψλεηαη ε αθξέβεηα 

θαη ε νξζφηεηα ησλ ζηνηρεέσλ, φπσο αλαθΫξεηαη ζην ελ ιφγσ ΜΫξνο.    

Σν/Σα ΔΔΔ ηνπ/ησλ ηξέηνπ/σλ ζπλππνβΪιιεηαη/νληαη απφ ηνλ πξνζθΫξνληα νηθνλνκηθφ θνξΫα εληφο ηνπ 

ππνθαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο/Σερληθά ΠξνζθνξΪ». 

2.6 Υσξηζηφ ΔΔΔ ππνβΪιιεηαη ππνρξεσηηθΪ, δεφλησο ζπκπιεξσκΫλν θαη ππνγεγξακκΫλν απφ ηξέηνπο θνξεέο 

θαη ζηελ πεξέπησζε πνπ ν νηθνλνκηθφο θνξΫαο πξνηέζεηαη λα αλαζΫζεη ηκάκα ηεο ζχκβαζεο ππφ κνξθά 

ππεξγνιαβέαο. 
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Ο ππεξγνιΪβνο ζπκπιεξψλεη ην ΔΔΔ σο εμάο: 

Α. ην ΜΫξνο ΗΗ «Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα», ζπκπιεξψλνληαη κφλν νη πιεξνθνξέεο πνπ 

απαηηνχληαη ζηηο ελφηεηεο Α «Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα» θαη Β «Πιεξνθνξέεο ζρεηηθΪ κε 

ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα»  

Β.   ην ΜΫξνο ΗΗΗ «Λφγνη απνθιεηζκνχ» ζπκπιεξψλνληαη φιεο νη απαηηνχκελεο πιεξνθνξέεο. 

Γ.  Ζ ζπκπιάξσζε ηνπ ΔΔΔ νινθιεξψλεηαη κε ην ΜΫξνο VΗ «ΣειηθΫο Γειψζεηο» φπνπ δειψλεηαη ε αθξέβεηα 

θαη ε νξζφηεηα ησλ ζηνηρεέσλ, φπσο αλαθΫξεηαη ζην ελ ιφγσ ΜΫξνο.    

Σν ΔΔΔ ηνπ ππεξγνιΪβνπ ζπλππνβΪιιεηαη απφ ηνλ πξνζθΫξνληα νηθνλνκηθφ θνξΫα εληφο ηνπ ππνθαθΫινπ 

«ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο/Σερληθά ΠξνζθνξΪ». 

3. Τπνγξαθά Δ.Δ.Δ.. 

Α. Σν Δ.Δ.Δ.. ππνγξΪθεηαη ειεθηξνληθΪ απφ ηνλ θνξΫα πνπ ην εθδέδεη θαη θΫξεη ςεθηαθά ππνγξαθά Ϋσο 

δΫθα (10) εκΫξεο πξηλ ηελ θαηαιεθηηθά εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ά ηεο αηηάζεσο 

ζπκκεηνράο. 

Β. ε φιεο ηηο πεξηπηψζεηο, φπνπ πεξηζζφηεξα απφ Ϋλα θπζηθΪ πξφζσπα εέλαη κΫιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ νξγΪλνπ ελφο νηθνλνκηθνχ θνξΫα ά Ϋρνπλ εμνπζέα εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ 

ά ειΫγρνπ ζε απηφ, απαηηεέηαη ε δΫζκεπζά ηνπο κΫζσ ηνπ ΔΔΔ φηη δελ ζπληξΫρνπλ ζην πξφζσπφ ηνπο νη 

θαηαζηΪζεηο απνθιεηζκνχ ηεο παξαγξΪθνπ 2.2.3 ηεο παξνχζαο. ΤπνβΪιιεηαη Ϋλα ΔΔΔ, ην νπνέν εέλαη δπλαηφ 

λα θΫξεη κφλν ηελ ππνγξαθά ηνπ θαηΪ πεξέπησζε εθπξνζψπνπ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα γηα ην ζχλνιν ησλ 

θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ εέλαη κΫιε ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ά επνπηηθνχ νξγΪλνπ ηνπ ά Ϋρνπλ εμνπζέα 

εθπξνζψπεζεο, ιάςεο απνθΪζεσλ ά ειΫγρνπ ζε απηφλ.
9
 

Γ. Χο εθπξφζσπνο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα λνεέηαη ν λφκηκνο εθπξφζσπνο απηνχ, φπσο πξνθχπηεη απφ ην ηζρχνλ 

θαηαζηαηηθφ ά ην πξαθηηθφ εθπξνζψπεζάο ηνπ θαηΪ ην ρξφλν ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ά ην αξκνδέσο 

εμνπζηνδνηεκΫλν θπζηθφ πξφζσπν λα εθπξνζσπεέ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξΫα γηα δηαδηθαζέεο ζχλαςεο ζπκβΪζεσλ ά 

γηα ζπγθεθξηκΫλε δηαδηθαζέα ζχλαςεο ζχκβαζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Δπηζεκαέλεηαη φηη ε αλσηΫξσ δπλαηφηεηα ελαπφθεηηαη ζηε δηαθξηηηθά επρΫξεηα ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα.  Δμαθνινπζεέ λα πθέζηαηαη ε δπλαηφηεηα λα 

ππνγξΪθεηαη ην ΔΔΔ απφ ην ζχλνιν ησλ θπζηθψλ πξνζψπσλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηα ηειεπηαέα δχν εδΪθηα ηνπ Ϊξζξνπ 73 παξ. 1 ηνπ  λ. 4412/2016, 

φπσο ηξνπνπνηάζεθαλ κε ην Ϊξζξν 107 πεξ. 7 ηνπ λ. 4497/2017. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑ  ΤΜΜΟΡΦΩΗ 

 

Φσηηζηηθφ LED Κνξπθάο   

 

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ – ΑΠΑΗΣΖΖ ΓΖΜΟΤ 

ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΜΔ 

ΣΔΥΝΗΚΔ 

ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ 

(ΝΑΗ/ΟΥΗ) 

ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΗ - 

ΠΑΡΑΠΟΜΠΔ 

1. ΧΜΑ ΦΧΣΗΣΗΚΟΤ 

χκθσλα κε ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο 

 

 

 

  

2. ΦΧΣΗΣΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 

χκθσλα κε ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο 

 

 

 

 

  

3. ΖΛΔΚΣΡΗΚΖ ΜΟΝΑΓΑ 

χκθσλα κε ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο 

 

 

 

 

  

4. ΣΔΥΝΗΚΖ  ΠΡΟΦΟΡΑ 

4.1 ΠΗΣΟΠΟΗΖΔΗ-

ΠΗΣΟΠΟΗΖΣΗΚΑ. 

χκθσλα κε ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο  

  

4.2. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΟ  ΣΔΥΝΗΚΖ  ΠΡΟΦΟΡΑ  

Δπέζεκν ηερληθφ θπιιΪδην, ά θαηΪινγνο 

(πξνζπΫθηνπο) ηνπ θαηαζθεπαζηά ηνπ 

θσηηζηηθνχ, κε ηνλ ηχπν ηνπ πξνζθεξφκελνπ 

θσηηζηηθνχ θαη κε αλαθνξΪ ζηε ζρεηηθά ζειέδα 

ηνπ ηερληθνχ θπιιαδένπ. 
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Δπέζεκν Ϋγγξαθν (ηερληθφ εγρεηξέδην)  κε πιάξε 

ηερληθά πεξηγξαθά ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο. 
  

Τπ. Γάισζε ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλε ηνπ 

ζπκκεηΫρνληα νηθνλνκηθνχ θνξΫα πνπ ζα 

αλαθΫξεη φηη θΪζε Φ/ πνπ ζα παξαδνζεέ ζα 

θΫξεη εκεξνκελέα παξαγσγάο ά θσδηθφ 

παξαγσγάο γηα λα εέλαη δπλαηά ε αλαγλψξηζά ηνπ 

ζε πεξέπησζε πνπ θΪπνην ηκάκα ά πιηθφ 

αζηνράζεη θαη  εέλαη εληφο ηνπ ρξφλνπ εγγχεζεο. 

  

Τπ. Γάισζε ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλε ηνπ 

ζπκκεηΫρνληα νηθνλνκηθνχ θνξΫα πξνο ηελ 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα 

ζην Ϊξζξν 94, παξ.5 ηνπ Ν.4412/16,φπνπ  νη 

νηθνλνκηθνέ θνξεέο λα δειψλνπλ ζηελ ηερληθά 

ηνπο πξνζθνξΪ ηε ρψξα θαηαγσγάο ηνπ ηειηθνχ 

πξντφληνο πνπ πξνζθΫξνπλ. ηελ πεξέπησζε πνπ 

ν πξνζθΫξσλ θαηαζθεπΪδεη ν έδηνο ην ηειηθφ 

πξντφλ, πξΫπεη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξΪ ηνπ, 

ηελ επηρεηξεκαηηθά κνλΪδα ζηελ νπνέα ζα 

θαηαζθεπΪζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο 

θαη ηνλ ηφπν εγθαηΪζηαζάο ηεο. ΠξνζθνξΪ ζηελ 

νπνέα δελ ζα ππΪξρεη ε αλσηΫξσ δάισζε, ζα 

απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε. Όηαλ νη 

πξνζθΫξνληεο δελ ζα θαηαζθεπΪζνπλ νη έδηνη ην 

ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθά ηνπο επηρεηξεκαηηθά 

κνλΪδα, ζηελ πξνζθνξΪ ηνπο δειψλνπλ ηελ 

επηρεηξεκαηηθά κνλΪδα, ζηελ νπνέα ζα 

θαηαζθεπαζηεέ ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ 

ηφπν εγθαηΪζηαζάο ηεο. Δπέζεο, ζηελ πξνζθνξΪ 

ηνπο πξΫπεη λα επηζπλΪςνπλ θαη ππεχζπλε 

δάισζά ηνπο πξνο ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά φηη, ε 

θαηαζθεπά ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο ζα γέλεη απφ 

ηελ επηρεέξεζε ζηελ νπνέα αλάθεη ά ε νπνέα 

εθκεηαιιεχεηαη νιηθΪ ά κεξηθΪ ηε κνλΪδα 

θαηαζθεπάο ηνπ ηειηθνχ πξντφληνο θαη φηη ν 

λφκηκνο εθπξφζσπνο ηεο επηρεέξεζεο απηάο ά ν 

επέζεκνο αληηπξφζσπφο ηεο Ϋρεη απνδερζεέ Ϋλαληέ 

ηνπο ηελ εθηΫιεζε ηεο ζπγθεθξηκΫλεο 

πξνκάζεηαο, ζε πεξέπησζε θαηαθχξσζεο ζηνλ 

πξνκεζεπηά ππΫξ ηνπ νπνένπ Ϋγηλε ε απνδνρά. 

ΠξνζθνξΪ ζηελ νπνέα δελ ζα ππΪξρνπλ νη 

αλσηΫξσ δειψζεηο ζα απνξξέπηεηαη σο 

απαξΪδεθηε. Οη ππεχζπλεο δειψζεηο ζα θΫξνπλ 

ππνγξαθά κεηΪ ηελ Ϋλαξμε δηαδηθαζέαο ζχλαςεο 

ζχκβαζεο. 

  

Θα θαηαηεζεέ ειεθηξνληθφ αξρεέν κε ηα 

θσηνηερληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ Φ/ ζε κνξθά 

αξρεένπ .ldt ά .ies θαη ζε κνξθά pdf ςεθηαθΪ 

ππνγεγξακκΫλνπ, ζε απνζεθεπηηθφ κΫζν 

(usbstick, cd θ.ι.π.) θαη ζα θαηαηεζεέ θαη 

βεβαέσζε ηνπ αλαγλσξηζκΫλνπ απφ 

πηζηνπνηεκΫλν θνξΫα, ά δηαπηζηεπκΫλνπ 

εξγαζηεξένπ, θαηΪ  ην ISO 17025, ζην νπνέν 

κεηξάζεθαλ ηα θσηνηερληθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ ηνπ 

Φ/. 

Δπηζεκαέλνπκε φηη ζε πεξέπησζε ςεπδψλ 

ζηνηρεέσλ, επέ ηεο θσηνηερληθάο κειΫηεο, 

απηνκΪησο απνθιεέεηαη ν δηαγσληδφκελνο θαη 

ηέζεληαη ζε ηζρχ νη λφκηκεο θπξψζεηο. 
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Θα θαηαηεζεέ γξαπηά εγγχεζε ηνπ πξνκεζεπηά, 

κε ηε κνξθά ππεχζπλεο δάισζεο, γηα ην ζχλνιν 

ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο θαη γηα ειΪρηζην 

ρξνληθφ δηΪζηεκα (5) πΫληε  εηψλ. ηελ εγγχεζε 

απηά πεξηιακβΪλεηαη θαη ε βαθά ηνπ 

θσηηζηηθνχ, φπνπ αλ γηα νπνηνδάπνηε ιφγν, πιελ 

ηνπ βαλδαιηζκνχ, παξνπζηαζηεέ θζνξΪ ά 

αιινέσζε ηεο βαθάο ηνπ θσηηζηηθνχ, ν 

πξνκεζεπηάο νθεέιεη λα ην αληηθαηαζηάζεη. 

Θα θαηαηεζεέ θαη γξαπηά εγγχεζε ηνπ 

θαηαζθεπαζηά, κε ηε κνξθά ππεχζπλεο 

δάισζεο, γηα ην ζχλνιν ηνπ θσηηζηηθνχ ζψκαηνο 

θαη γηα ειΪρηζην ρξνληθφ δηΪζηεκα (5) πΫληε  

εηψλ, ζηελ νπνέα ζα πεξηιακβΪλεηαη θαη ε βαθά 

σο αλσηΫξσ. 

  

Γεέγκα ηνπ θσηηζηηθνχ.   

Β.    Γεληθνέ Όξνη – Τπνρξεψζεηο: 

Ο ΑλΪδνρνο ππνρξενχηαη ζε αζθΪιηζε «Αζηηθάο 

Δπζχλεο» Ϋλαληη Σξέησλ. Σν αζθαιηζηάξην 

ζπκβφιαην ζα θαηαηεζεέ κε ηελ ππνγξαθά ηεο 

χκβαζεο. 

  

Τπ. Γάισζε ςεθηαθΪ ππνγεγξακκΫλε ηνπ 

ζπκκεηΫρνληα νηθνλνκηθνχ θνξΫα, πνπ ζα 

αλαθΫξεη φηη απνδΫρεηαη ζε πεξέπησζε 

θαηαθχξσζεο ηεο ζπγθεθξηκΫλεο πξνκάζεηαο λα 

πξνζθνκέζεη αζθαιηζηάξην ζπκβφιαην «Αζηηθάο 

Δπζχλεο» Ϋλαληη Σξέησλ, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 19 ηεο πγγξαθάο 

ππνρξεψζεσλ. 

  

Ο ζπκκεηΫρσλ πξνκεζεπηάο ζα πξΫπεη λα εέλαη 

εγγεγξακκΫλνο ζε θνξΫα αλαθχθισζεο, γηα 

θσηηζηηθΪ, ιΪκπεο θ.ι.π. 

  

Ζ Υξνληθά δηΪξθεηαο πινπνέεζεο ηεο πξνκάζεηαο 

νξέδεηαη ζε νθηψ (8) κάλεο απφ ηελ εκεξνκελέα 

αλΪξηεζεο ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ζην ΚΖΜΓΖ. 

  

Σν απαζρνινχκελν Σερληθφ Πξνζσπηθφ πνπ ζα 

αζρνιεζεέ  ζηελ ζπγθεθξηκΫλε ζχκβαζε, ζα 

δεισζεέ θαη ζα εέλαη αζθαιηζκΫλν. Ο ΑλΪδνρνο 

εέλαη απνθιεηζηηθΪ ππεχζπλνο θαη ππφρξενο γηα 

ηελ αζθΪιηζε φισλ φζσλ απαζρνιεζνχλ κε ηελ 

εθηΫιεζε ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο παξνχζαο, θαζψο 

θαη γηα ηελ θαηαβνιά αζθαιηζηηθψλ εηζθνξψλ 

εξγνδφηνπ θαη αζθαιηζκΫλσλ, ζε νπνηνδάπνηε 

θαηΪ ην λφκν αζθαιηζηηθφ θνξΫα. 

  

Όηη αλαθΫξεηαη ζηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηνπ 

θσηηζηηθνχ, φπσο ε πξνζαξκνγά γηα ηνλ ηζηφ, φηη 

απαηηεέηαη γηα ηε ζηεξΫσζε, ζχλδεζε, ιεηηνπξγέα, 

θιπ, ζπκπεξηιακβΪλνληαη ζηελ ηειηθά ηηκά ηνπ 

ελδεηθηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ θαη ζα 

εκπεξηΫρνληαη ζηελ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ηνπ 

δηαγσληδφκελνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα. 

  





ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ & ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ ΦΧΣΗΣΗΚΧΝ ΚΟΡΤΦΖ, ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ LED 

 ειέδα 95 

 

Ζ ππεξεζέα ηνπ Γάκνπ, θαηΪ ηε δηαδηθαζέα ηεο 

παξαιαβάο, δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα ζηεέιεη, 

δεηγκαηνιεπηηθΪ πΫληε (5) θσηηζηηθΪ  ζε 

αλεμΪξηεην εξγαζηάξην ηεο επηινγάο ηεο, γηα 

επαιάζεπζε ησλ θσηνκεηξηθψλ θαη ειεθηξηθψλ 

κεγεζψλ  ζχκθσλα κε ηα LM79 ά EN13032-4, 

θαζψο θαη ηεο ζπκθσλέαο κε ηελ νδεγέα 

2014/35/EULVD.  Σα Ϋμνδα ηεο ζπγθεθξηκΫλεο 

δνθηκάο θαη ηεο κεηαθνξΪο απφ θαη πξνο ην 

εξγαζηάξην, ζα βαξχλνπλ ηνλ αλΪδνρν. 

  

 

Αζάλα,  …………………….2021 

                   Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ 

                                                                                                                              

 _________________  

                                                                                                                                        (θξαγέδα Τπνγξαθά) 
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