
 

Σελίδα 1 

        ΑΡ. ΠΡΧΣ.: 290581/21.10.2022 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ                        

ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ            ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ 

ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ   

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ                              Βαζκφο Αζθαιείαο: ΑδηαβΪζκεην 

ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΜΗΘΔΙΧΝ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΧΝ               Βαζκφο Πξνηεξαηφηεηαο: Δπεέγνλ 

ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΧΝ ΤΝΑΦΗ             Υξφλνο δηαηήξεζεο: Σξηεηέα 

ΓΗΜΟΙΧΝ ΤΜΒΑΔΧΝ                        
Σαρ. Γ/λζε: Κσλ/λνπ Παιαηνιφγνπ 9 

Σαρ. Κψδηθαο: 10438 

Πιεξνθνξέεο: ΔιεΪλλα αθειιαξνπνχινπ                      

ΣειΫθσλν: 210-5223142 

Φαμ: 213-2082856 

Email : e.sakellaropoulou@athens.gr 
 

ΑΠΟΦΑΗ  

Ο  

ΔΗΜΑΡΧΟ ΑΘΗΝΑΙΩΝ  

 

Έρνληαο ππφςε: 

 

1. Σελ ππ’ αξηζ. 1256/05.09.2022 (ΑΓΑ: 92ΦΛΧ6Μ-ΓΥ2) ΠξΪμε ηεο Οηθνλνκηθάο 

Δπηηξνπάο πεξέ Έγθξηζεο ηεχρνπο Γηαθάξπμεο θαη Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ, θαη νξηζκφο 

ηξηκεινχο Δπηηξνπάο ΓηελΫξγεηαο Γηαγσληζκνχ & Αμηνιφγεζεο Πξνζθνξψλ ηεο ειεθηξνληθάο 

δηαδηθαζέαο ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο θΪησ ησλ νξέσλ κε θξηηάξην αλΪζεζεο ηελ πιΫνλ 

ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθάο Ϊπνςεο πξνζθνξΪ απνθιεηζηηθΪ βΪζεη ηηκάο ηνπ Ϊξζξνπ ηεο 

κειΫηεο, γηα ηελ «Πξνκάζεηα εηξάλσλ 2022», γηα ηηο αλΪγθεο ηεο Γηεχζπλζεο Ηιεθηξνινγηθνχ 

ηνπ Γάκνπ Αζελαέσλ, ζπλνιηθάο εθηηκψκελεο αμέαο 74.400,00€ ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α. 24%. 

2. Σν Ϊξζξν 58 παξ. 1β ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα αρτιηεκηονική ηης ασηοδιοίκηζης και ηης 

Αποκενηρωμένης Διοίκηζης – Πρόγραμμα Καλλικράηης». 

3. Σνπο εγθξηζΫληεο κε ηελ αλσηΫξσ πξΪμε φξνπο θαη Παξαξηάκαηα ηεο ζρεηηθάο Γηαθάξπμεο 

ηεο Ο.Δ., ηα νπνέα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο ηεο παξνχζεο. 

4. Σν Θεζκηθφ θαη Δηδηθφ Καλνληζηηθφ Πιαέζην πνπ δηΫπεη ηελ αλΪζεζε θαη εθηΫιεζε ηεο 

πξνθεξπζζφκελεο ζχκβαζεο θΪησ ησλ νξέσλ, φπσο αλαιπηηθΪ αλαθΫξνληαη ζην Ϊξζξν 1.4 ηεο 

δηαθάξπμεο. 

 

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ   Ε Ι  
 

 

Ηιεθηξνληθά Αλνηθηά Γηαδηθαζέα χλαςεο Γεκφζηαο χκβαζεο θΪησ ησλ νξέσλ κε θξηηάξην 

αλΪζεζεο ηελ πιΫνλ ζπκθΫξνπζα απφ νηθνλνκηθάο Ϊπνςεο πξνζθνξΪ απνθιεηζηηθΪ βΪζεη ηηκάο 

ηνπ Ϊξζξνπ ηεο κειΫηεο, γηα ηελ «Πξνκάζεηα εηξάλσλ 2022», γηα ηηο αλΪγθεο ηεο Γηεχζπλζεο 

Ηιεθηξνινγηθνχ ηνπ Γάκνπ Αζελαέσλ, ζπλνιηθάο εθηηκψκελεο αμέαο 74.400,00€ ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α. 

24%. 

mailto:e.sakellaropoulou@athens.gr




 

Σελίδα 2 

 

1. Δθηηκψκελε αμία ζχκβαζεο -Υξεκαηνδφηεζε  

Δθηηκψκελε αμία ζχκβαζεο 

 

Η εθηηκψκελε αμέα ηεο ζχκβαζεο, αλΫξρεηαη ζην πνζφ ησλ 74.400,00€ ζπκπ/λνπ Φ.Π.Α. 24%   

(πξνυπνινγηζκφο Ϊλεπ Φ.Π.Α.: 60.000,00€ ). 

 

Υξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο 

 

ΦνξΫαο ρξεκαηνδφηεζεο ηεο παξνχζεο ζχκβαζεο εέλαη ν Γάκνο Αζελαέσλ. Η δαπΪλε γηα ηελ ελ 

ιφγσ ζχκβαζε βαξχλεη ηνλ ΚΑ. 6493.001 Φ0 Γ39 «Πξνκάζεηα εηξάλσλ», πξνυπνινγηζκνχ 

νηθνλνκηθνχ Ϋηνπο 2022. Γηα ηελ παξνχζα δηαδηθαζέα Ϋρεη εθδνζεέ ε απφθαζε κε αξ. 

πξση.144279/26-05-2022 (ΑΓΑΜ:22REQ010769770 2022-06-20, ΑΓΑ:ΦΤ2ΙΧ6Μ-9Φ5) γηα ηελ 

αλΪιεςε ππνρξΫσζεο/Ϋγθξηζε ηεο δαπΪλεο θαη ηελ δηΪζεζε, θαζψο θαη ηελ δΫζκεπζε πέζησζεο 

πνζνχ 74.400,00 € γηα ηελ πιεξσκά ηζφπνζεο δαπΪλεο ζε βΪξνο ηεο πέζησζεο ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ εμφδσλ ηνπ Γάκνπ Αζελαέσλ Οηθ. Ϋηνο 2022 ΦνξΫαο 0, Κ.Α 6493.001 «ΓαπΪλεο 

νξγΪλσζεο παζεηηθάο αεξΪκπλαο» γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηεο δαπΪλεο κε ηέηιν «Πξνκάζεηα 

εηξάλσλ Ϋηνπο 2022». 

 

2. πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο 

 

Αληηθεέκελν ηεο χκβαζεο εέλαη ε  πξνκάζεηα θαη εγθαηΪζηαζε δΫθα (10) ειεθηξνληθψλ ζεηξάλσλ. 

Οη ζεηξάλεο ζα παξαδνζνχλ θαη εγθαηαζηαζνχλ ζηα ζεκεέα πνπ αλαθΫξεη ε ηερληθά Ϋθζεζε κεηΪ 

απφ ζπλελλφεζε κε ηε Γ/λζε Ηιεθηξνινγηθνχ. 

Ο αλΪδνρνο ζα αλαιΪβεη θαη ηελ εγθαηΪζηαζε ησλ ζεηξάλσλ πνπ ζα πξνκεζεχζεη θαζψο θαη ηελ 

ειεθηξηθά ζχλδεζά ηνπο κε ην ηξηθαζηθφ ξεχκα. Όια ηα ειεθηξηθΪ θαιψδηα ζε εμσηεξηθνχο 

ρψξνπο ησλ θηηξέσλ ζα εέλαη εληφο κεηαιιηθνχ ζσιάλα ελψ ζε εζσηεξηθνχο ρψξνπο εληφο 

πιαζηηθνχ θαλαιηνχ. Όιεο νη ζπλδΫζεηο ζα εέλαη ζηεγαλΫο. ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ αλαδφρνπ 

ζπκπεξηιακβΪλεηαη θαη απνμάισζε ησλ παιαηψλ ζεηξάλσλ θαη ε κεηαθνξΪ θαη παξΪδνζε ησλ ζε 

ρψξν πνπ ζα νξέζεη ε Γ/λζε Ηιεθηξνινγηθνχ. Όια ηα εέδε πνπ ζα ηνπνζεηεζνχλ θαη παξαδνζνχλ 

ζηα ζεκεέα πνπ θαέλνληαη ζηελ ηερληθά Ϋθζεζε ζα εέλαη απνιχησο θαηλνχξγηα θαη ακεηαρεέξηζηα, 

απνιχησο αζθαιά θαη ελδεδεηγκΫλα γηα ηε ρξάζε ηελ νπνέα πξννξέδνληαη, θαηαζθεπαζκΫλα 

ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο πξνδηαγξαθΫο πνηφηεηαο θαη αζθΪιεηαο θαη ζα ζπλνδεχνληαη κε 

εγγχεζε θαιάο ιεηηνπξγέαο.  

Αλαιπηηθά πεξηγξαθά ηνπ θπζηθνχ θαη νηθνλνκηθνχ αληηθεηκΫλνπ πεξηγξΪθνληαη ζηα 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ Ι, ΙΙ, θαη ΙΙΙ ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο. 

Χρόνος έναρξης ισχύος της σύμβασησ ορίζεται η ημερομηνία ανάρτηςησ του 

υπογεγραμμένου από τα ςυμβαλλόμενα μέρη ςυμφωνητικού ςτο ΚΗΜΔΗΣ, ςύμφωνα με το άρθρο 

66 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 11 τησ ΥΑ 76928/13.07.2021 (ΦΕΚ 3075 Β΄) «Ρύθμιςη 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςησ του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοςίων Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ)».  

 

Η ελάχιστη συνολική χρονική διάρκεια της σύμβασης ςυνυπολογιζόμενου του 

απαιτούμενου χρόνου εγγυημένησ λειτουργίασ ορίζεται ςε τριάντα (30) μήνεσ από την ημερομηνία 

του χρόνου έναρξησ.  

 





 

Σελίδα 3 

Η ζχκβαζε ζα αλαηεζεέ κε ην θξηηάξην ηεο πιΫνλ ζπκθΫξνπζαο απφ νηθνλνκηθάο Ϊπνςεο πξνζθνξΪ 

απνθιεηζηηθΪ βΪζεη ηηκάο ηνπ Ϊξζξνπ ηεο κειΫηεο. 

 

 

3. Δίδνο δηαδηθαζίαο – Σφπνο θαη Υξφλνο δηελέξγεηαο ηεο δηαδηθαζίαο 

 

Ο δηαγσληζκφο ζα πξαγκαηνπνηεζεέ κε ηελ αλνηθηά δηαδηθαζέα ηεο παξ.5 ηνπ Ϊξζξνπ 27 ηνπ λ. 

4412/16, κε ρξάζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηάκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ 

(ΔΗΓΗ) κΫζσ ηεο δηαδηθηπαθάο πχιεο www.promitheus.gov.gr ηνπ ζπζηάκαηνο, χζηεξα απφ ην 

ρξνληθφ δηΪζηεκα ησλ δεθαπέληε (15) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελέα δεκνζέεπζεο ηεο Πξνθάξπμεο 

ηεο ζχκβαζεο ζην ΚΗΜΓΗ. 

 

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

ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 
Γηαδηθηπαθή πχιε www.promitheus.gov.gr 

ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. 

ΤΣΗΜΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ ΣΟ Δ..Η.ΓΗ.. 172629   

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
24/10/2022, ψξα 10:00 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΧΡΑ ΤΠΟΒΟΛΗ 

ΠΡΟΦΟΡΧΝ 
07/11/2022, ψξα 12:00 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΣΗΗ ΣΗ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ-                  

ΑΚΗΡΤΞΗ ΣΗ ΓΙΑΓΙΚΣΤΑΚΗ ΠΤΛΗ ΣΟΤ ΔΗΓΗ 
21/10/2022 

 

Μεηά ηελ παξέιεπζε ηεο θαηαιεθηηθήο εκεξνκελίαο θαη ψξαο δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνβνιήο 

πξνζθνξάο 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 Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..)” θαη ζηα Ϊξζξα 36 & 37 ηνπ Ν. 

4412/2016. 

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

πζηάκαηνο Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Δ..Η.ΓΗ..), κΫζσ ηεο δηαδηθηπαθάο πχιεο: 

http://www.promitheus.gov.gr ηνπ σο Ϊλσ  πζηάκαηνο, ηξεηο (3) 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: 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ- ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV ΔΝΣΤΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΔΝΙΑΙΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΤΜΒΑΗ (Δ.Δ.Δ..) 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΦΤΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ 

ΠΡΟΧΠΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

 

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




 

Σελίδα 4 

 

Η Ϋλσζε 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).  

4. Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ 

Σα ζρεηηθΪ αηηάκαηα παξνράο δηεπθξηλέζεσλ ππνβΪιινληαη ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά ην αξγφηεξν 

νθηψ (8) εκέξεο πξηλ απφ ηελ θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ θαη απαληψληαη 

αληέζηνηρα ζηνλ ειεθηξνληθφ ηφπν ηνπ δηαγσληζκνχ κΫζσ ηεο δηαδηθηπαθάο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr, ηνπ Δ..Η.ΓΗ.. απφ ηηο αξκφδηεο ππεξεζέεο ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο ην 

αξγφηεξν ηέζζεξηο (4) εκέξεο πξηλ απφ ηελ πξνζεζκέα πνπ νξέδεηαη γηα ηελ παξαιαβά ησλ πξνζθνξψλ, 

ζχκθσλα κε ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξΪγξαθν 1.5 ηεο δηαθάξπμεο. 

5. Γεκνζηφηεηα 

Α.  Γεκνζίεπζε ζε εζληθφ επίπεδν  

Η πξνθάξπμε θαη ην πιάξεο θεέκελν ηεο παξνχζαο Γηαθάξπμεο ζα θαηαρσξηζηνχλ ζην Κεληξηθφ 

Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Κ.Η.Μ.ΓΗ..). 

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

ηζηφηνπν http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑΤΓΔΙΑ), 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 Ηιεθηξνληθφ Μεηξψν Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (Κ.Η.Μ.ΓΗ..), ζηε 

δηαδηθηπαθά πχιε ηνπ ΟΠ Δ..Η.ΓΗ..: 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 : ΓΗΜΟ ΑΘΗΝΑΙΧΝ ► ΠΡΟΚΗΡΤΞΔΙ & ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΙ.  

Β. Έμνδα δεκνζηεχζεσλ 

Η δαπΪλε ησλ δεκνζηεχζεσλ ζηνλ Διιεληθφ Σχπν ζα βαξχλεη ηνλ ΑλΪδνρν, ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο 

ησλ Ϊξζξσλ 1 παξ. 3 & 4 παξ. 3 λ. 3548/2007 θαη 46 ηνπ Ν. 3801/2009, ζε ζπλδπαζκφ κε ηα Ϊξζξα 377 

παξ. 1 πεξ. 35 & 379 παξ. 12 λ. 4412/2016. ε πεξέπησζε, καηαέσζεο ά αθχξσζεο ηνπ Γηαγσληζκνχ, ηα 

Ϋμνδα δεκνζέεπζεο ζα βαξχλνπλ ην Γάκν. 

6.   Γηθαίσκα θαη Πξνυπνζέζεηο πκκεηνρήο 

1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 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. 

ηνλ βαζκφ πνπ θαιχπηνληαη απφ ηα Παξαξηήκαηα 1, 2, 4, 5, 6 θαη 7 θαη ηηο γεληθέο ζεκεηψζεηο 

ηνπ ζρεηηθνχ κε ηελ Έλσζε Πξνζαξηήκαηνο I ηεο Γ, θαζψο θαη ηηο ινηπέο δηεζλείο ζπκθσλίεο 

απφ ηηο νπνίεο δεζκεχεηαη ε Έλσζε, νη αλαζέηνπζεο αξρέο επηθπιάζζνπλ γηα ηα έξγα, ηα αγαζά, ηηο 

ππεξεζίεο θαη ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ησλ ρσξψλ πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηηο ελ ιφγσ ζπκθσλίεο 

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

ηνπο νηθνλνκηθνχο θνξείο ηεο Έλσζεο
1
. 

 

2. Οηθνλνκηθφο θνξΫαο ζπκκεηΫρεη εέηε κεκνλσκΫλα εέηε σο κΫινο Ϋλσζεο. Οη ελψζεηο νηθνλνκηθψλ 

θνξΫσλ, ζπκπεξηιακβαλνκΫλσλ θαη ησλ πξνζσξηλψλ ζπκπξΪμεσλ, δελ απαηηεέηαη λα πεξηβιεζνχλ 

ζπγθεθξηκΫλε λνκηθά κνξθά γηα ηελ ππνβνιά πξνζθνξΪο. Η αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ λα απαηηάζεη απφ 

ηηο ελψζεηο νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ λα πεξηβιεζνχλ ζπγθεθξηκΫλε λνκηθά κνξθά, εθφζνλ ηνπο αλαηεζεέ ε 

ζχκβαζε, ζην κΫηξν πνπ ε πεξηβνιά απηά εέλαη αλαγθαέα γηα ηελ ηθαλνπνηεηηθά εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο. 

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

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

ζηελ Ϋλσζε, ε επζχλε απηά εμαθνινπζεέ κΫρξη πιάξνπο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  

Η 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. 

7. Δγγπήζεηο 

7.1 Δγγχεζε ζπκκεηνρήο  

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

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

θαιχπηεη ην δχν ηνηο εθαηφ (2%) ηεο ζπλνιηθάο εθηηκψκελεο αμέαο ηεο ζχκβαζεο, ρσξέο ηνλ 

Φ.Π.Α. ΑλαιπηηθΪ ην πνζφ ηεο εγγπεηηθάο πνπ ζα αληηζηνηρεέ ζην δχν ηνηο εθαηφ (2%) επέ ηεο 

πξνυπνινγηζζεέζαο δαπΪλεο κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ Φ.Π.Α., εέλαη: 1.200€ . 

Η εγγχεζε ζπκκεηνράο πξΫπεη λα ηζρχεη ηνπιΪρηζηνλ γηα ηξηάληα (30) εκέξεο κεηΪ ηε ιάμε ηνπ 

ρξφλνπ ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο ηεο παξαγξΪθνπ 2.4.5 ηεο παξνχζαο, Ϊιισο ε πξνζθνξΪ 

απνξξέπηεηαη. Η αλαζΫηνπζα αξρά κπνξεέ, πξηλ απφ ηε ιάμε ηεο πξνζθνξΪο, λα δεηΪ απφ ηνπο 

πξνζθΫξνληεο λα παξαηεέλνπλ, πξηλ ηε ιάμε ηνπο, ηε δηΪξθεηα ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο θαη ηεο 

εγγχεζεο ζπκκεηνράο.  ΔΪλ ε Δγγχεζε πκκεηνράο ππνιεέπεηαη Ϋζησ θαη ειΪρηζηα ηνπ 

απαηηνχκελνπ πνζνχ, ε πξνζθνξΪ δε γέλεηαη δεθηά. 

Οη πξσηφηππεο εγγπήζεηο ζπκκεηνρήο, πλην ηων εγγσήζεων ποσ εκδίδονηαι ηλεκηρονικά, 

πξνζθνκίδνληαη ζε θιεηζηφ θάθειν, κε επζχλε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξΫα, ην αξγφηεξν πξηλ ηελ 

εκεξνκελία θαη ψξα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ νξέδεηαη ζηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, άιισο 

ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Η πξνζθνξΪ νηθνλνκηθνχ θνξΫα πνπ παξΫιεηςε λα 

πξνζθνκέζεη ηελ απαηηνχκελε απφ ηα Ϋγγξαθα ηεο ζχκβαζεο εγγχεζε ζπκκεηνράο απνξξέπηεηαη σο 

απαξΪδεθηε, έπεηηα απφ γλψκε ηνπ αξκφδηνπ ζπιινγηθνχ νξγάλνπ. Η απφθαζε απφξξηςεο ηεο 

πξνζθνξΪο ηνπ πξνεγνχκελνπ εδαθένπ εθδίδεηαη πξηλ απφ ηελ έθδνζε νπνηαζδήπνηε άιιεο 

απφθαζεο ζρεηηθΪ κε ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ηεο παξνχζαο δηαδηθαζέαο αλΪζεζεο ζχκβαζεο. 

 

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. 

 

 

7.2 Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο 

  

Γηα ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο απαηηεέηαη ε παξνρά εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο, ζχκθσλα κε ην 

Ϊξζξν 72 παξ. 4 ηνπ λ. 4412/2016, ην χςνο ηεο νπνέαο αλΫξρεηαη ζε πνζνζηφ 4% επέ ηεο εθηηκψκελεο 

αμέαο ηεο ζχκβαζεο, εθηφο ΦΠΑ θαη θαηαηέζεηαη κΫρξη θαη ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο. Ο ρξφλνο 

                                                           
1
 Ρρβλ. ςχετικά, ςελ. 8 τθσ Ανακοίνωςθσ τθσ Επιτροπισ C (2019) 5494 final «Κατευκυντιριεσ γραμμζσ για τθ ςυμμετοχι προςφερόντων και αγακϊν 

από τρίτεσ χϊρεσ ςτθν αγορά δθμοςίων ςυμβάςεων τθσ ΕΕ». 





 

Σελίδα 6 

ηζρχνο ηεο εγγπεηηθάο επηζηνιάο θαιάο εθηΫιεζεο ζα πξΫπεη λα εέλαη έζνο θαη’ ειΪρηζηνλ κε ην 

ζπκβαηηθφ ρξφλν εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο πξνζαπμεκΫλν θαηΪ εμάληα (60) εκΫξεο. 

8. Δπηθνηλσλία - Πξφζβαζε ζηα έγγξαθα 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 Ηιεθηξνληθψλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ (ΔΗΓΗ), κΫζσ ηεο 

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

Πιεξνθνξίεο, θαζψο θαη δηεπθξηλίζεηο 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, θ. ΔιεΪλλα 

αθειιαξνπνχινπ, e-mail:e.sakellaropoulou@athens.gr θαη t.dimosion.symvaseon@athens.gr –ηει:210-

5223142, θαηΪ ηηο εξγΪζηκεο εκΫξεο θαη ψξεο. 

Πιεξνθνξίεο θαη δηεπθξηλίζεηο ζρεηηθΪ κε ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηεο δηαθάξπμεο, κπνξνχλ λα 

ιΪβνπλ νη ελδηαθεξφκελνη απφ ηε Γ/λζε Ηιεθηξνινγηθνχ - Σκάκα Μειεηψλ, Σεθκεξέσζεο θαη 

Πξνγξακκαηηζκνχ,  email: t.mel.tek.prog.electrologikou@athens.gr, Πιεξνθνξέεο: Γθνχκαο Νηθφιανο, 

ηει. 210-9224873, email: n.gkoumas@athens.gr, 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 ΔΘΜΑΧΟΣ 

 

 

                                                                                                                            ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  Ρ.  ΜΡΑΚΟΓΙΑΝΝΘΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
mailto:e.sakellaropoulou@athens.gr
mailto:t.dimosion.symvaseon@athens.gr
mailto:t.mel.tek.prog.electrologikou@athens.gr
mailto:%20n.gkoumas@athens.gr
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΡΙΤΟΡΘ 

ΔΘΜΟΥ  ΑΘΘΝΑΙΩΝ 

 
 

ΟΟΙ ΔΙΑΚΘΥΞΘΣ  
 

ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΙΩΝ ΜΕ ΚΙΤΗΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΡΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΟΥΣΑ 

ΑΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΡΟΨΗ ΡΟΣΦΟΑ ΑΡΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ  

(ΤΟΥ ΑΘΟΥ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ), ΓΙΑ THN 

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΡΗΝΩΝ 2022 »  

 
 

 
Για τισ ανάγκεσ τησ Διεφθυνςησ Ηλεκτρολογικοφ του Δήμου Αθηναίων 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΚΣΙΜΩΜΕΝΗ ΑΞΙΑ: 60.000,00 € ΑΝΕΤ ΦΠΑ 

(74.400,00 € ςυμπ/νου Φ.Π.Α. 24%) 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 35240000-8 Προμήθεια ειρήνων 
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεέα ΑλαζΫηνπζαο Αξράο  

 

Επωνυμία ΔΘΜΟΣ ΑΘΘΝΑΙΩΝ 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) 090025537 

Κωδικόσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ 1007.Ε84501.00002 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΛΙΟΣΙΩΝ 22 

Ρόλθ ΑΘΘΝΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 104 38 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS GR 300 – EL 303 

Τθλζφωνο 213 2082955, 210 5223142 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Δ/νςθ Ρρομθκειϊν & Αποκθκϊν 

 Τμιμα Διαδικαςιϊν Σφναψθσ 

Δθμοςίων Συμβάςεων 

t.dimosion.symvaseon@athens.gr 

 Ελεάννα Σακελλαροποφλου 

e.sakellaropoulou@athens.gr 

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

 

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι ο Διμοσ Ακθναίων μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι και ανικει ςτθν Γενικι 

Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ ΟΤΑ – ΟΤΑ Α’ Βακμοφ). 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ. 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 

πρόςβαςθ ςτθ διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ www.promitheus.gov.gr  του ΟΡΣ 

Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΣΘΔΘΣ 

Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΣΘΔΘΣ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι Ρφλθ 

www.promitheus.gov.gr του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ. 

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από: 

τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ www.promitheus.gov.gr και ςτθ διεφκυνςθ 

http://www.cityofathens.gr 

Στοιχεία επικοινωνίασ φορζα υλοποίθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 

Δ/νςθ Θλεκτρολογικοφ 

Τμιμα Μελετϊν, Τεκμθρίωςθσ και Ρρογραμματιςμοφ 

email: t.mel.tek.prog..electrologikou@athens.gr 

Ρλθροφορίεσ: Γκοφμασ Νικόλαοσ, τθλ. 210 9224873, email: n.gkoumas@athens.gr  

mailto:t.dimosion.symvaseon@athens.gr
http://www.cityofathens.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.cityofathens.gr/
mailto:t.mel.tek.prog..electrologikou@athens.gr
mailto:n.gkoumas@athens.gr
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1.2 ηνηρεέα Γηαδηθαζέαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα πραγματοποιθκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία τθσ παρ.1α του άρκρου 121 του ν. 

4412/16, με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων 

(ΕΣΘΔΘΣ) μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ςυςτιματοσ, φςτερα από το χρονικό 

διάςτθμα των δεκαπζντε (15) θμερϊν  από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ προκιρυξθσ τθσ ςφμβαςθσ 

ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Ακθναίων.  

 Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει:  

 τον ΚΑ. 6493.001 Φ0 Δ39 «Ρρομικεια ςειρινων», προχπολογιςμοφ εξόδων του Διμου Ακθναίων 

οικονομικοφ ζτουσ 2022. 

 

Για τθν παροφςα διαδικαςία ζχει εκδοκεί θ ζξθσ απόφαςθ: 

 με αρ. πρωτ. 144279/26.05.2022 (ΑΔΑΜ:22REQ010769770 2022-06-20, ΑΔΑ:ΨΥ2ΙΩ6Μ-9Ψ5) για τθν 

ανάλθψθ υποχρζωςθσ/ζγκριςθ δζςμευςθσ πίςτωςθσ ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 74.400,00€ 

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 24% για το οικονομικό ζτοσ 2022 και ζλαβε α/α 000840 καταχϊρθςθσ 

ςτο μθτρϊο δεςμεφςεων/Βιβλίο εγκρίςεων & Εντολϊν Ρλθρωμισ του φορζα 0. 

 

1.3 πλνπηηθά Πεξηγξαθά θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια και εγκατάςταςθ δζκα (10) θλεκτρονικϊν ςειρινων. 

Οι ςειρινεσ κα παραδοκοφν και εγκαταςτακοφν ςτα ςθμεία που αναφζρει θ τεχνικι ζκκεςθ μετά από 

ςυνεννόθςθ με τθ Δ/νςθ Θλεκτρολογικοφ. 

Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει και τθν εγκατάςταςθ των ςειρινων που κα προμθκεφςει κακϊσ και τθν 

θλεκτρικι ςφνδεςι τουσ με το τριφαςικό ρεφμα. Πλα τα θλεκτρικά καλϊδια ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ των 

κτιρίων κα είναι εντόσ μεταλλικοφ ςωλινα ενϊ ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ εντόσ πλαςτικοφ καναλιοφ. Πλεσ 

οι ςυνδζςεισ κα είναι ςτεγανζσ. Στισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου ςυμπεριλαμβάνεται και αποξιλωςθ των 

παλαιϊν ςειρινων και θ μεταφορά και παράδοςθ των ςε χϊρο που κα ορίςει θ Δ/νςθ Θλεκτρολογικοφ. 

Πλα τα είδθ που κα τοποκετθκοφν και παραδοκοφν ςτα ςθμεία που φαίνονται ςτθν τεχνικι ζκκεςθ κα 

είναι απολφτωσ καινοφργια και αμεταχείριςτα, απολφτωσ αςφαλι και ενδεδειγμζνα για τθ χριςθ τθν 

οποία προορίηονται, καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ ποιότθτασ και αςφάλειασ 

και κα ςυνοδεφονται με εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ.  

 

Το προσ προμικεια είδοσ κατατάςςεται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 

ςυμβάςεων (CPV) :  

35240000-8 -  Σειρινεσ 

Το οικονομικό αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ αναλφεται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

 

www.promitheus.gov.gr%20
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ 

Α/Α ΔΙΓΟ ΣΔΜ. ΣΙΜΗ ΜΔΡΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

1 Ηλεκηρονική ζειρήνα (ζηην ηιμή 

ζσμπεριλαμβάνεηαι ηο κόζηος ασηής, η 

μεηαθορά, εγκαηάζηαζη ζε πλήρη 

λειηοσργία και μικροϋλικά ποσ θα 

τρειαζθούν, καθώς και απεγκαηάζηαζη ηης 

παλαιάς) 

10 6.000,00 60.000,00 

   Φ.Π.Α. 24% 14.400,00 

   ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

74.400,00 

 

 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 60.000,00€ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 

24% (εκτιμϊμενθ αξία ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24%: 74.400,00€). 

 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά αποκλειςτικά βάςει 

τιμισ του άρκρου τθσ μελζτθσ, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το άρκρο 30 του Ν.4782/2021, εφόςον 

είναι ςφμφωνθ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ, τθν παροφςα ςυγγραφι Υποχρεϊςεων και τουσ όρουσ τθσ 

Διακιρυξθσ. 

 

Χρόνοσ ζναρξθσ ιςχφοσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται θ θμερομθνία ανάρτθςθσ του υπογεγραμμζνου 

από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, ςυμφωνθτικοφ ςτο ΚΘΜΔΘΣ (άρκρο 66, παρ.1 του Ν. 4412/2016 ςε 

ςυνδυαςμό με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 11 τθσ υπ’ αρικμ. 76928/13.07.2021 ΚΥΑ (3075 Β’) «φκμιςθ 

ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 

Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ)». 

Ο χρόνοσ υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ ορίηεται ςε ζξι (6) μινεσ από τθν ανάρτθςθ του Συμφωνθτικοφ ςτο 

ΚΘΜΔΘΣ. 

Εντόσ του ωσ άνω χρονικοφ διαςτιματοσ, οι ςειρινεσ κα μεταφερκοφν, τοποκετθκοφν και κα 

εγκαταςτακοφν ςε πλιρθ λειτουργία ςτα ςθμεία που αναφζρονται ςτθν Τεχνικι Ζκκεςθ. 

Θ ελάχιςτθ ςυνολικι χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ςυνυπολογιηόμενου του απαιτοφμενου χρόνου 

εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ορίηεται ςε τριάντα (30) μινεσ από τθν θμερομθνία του χρόνου ζναρξθσ.  

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτα 

ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ I και II και III τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  
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1.4 Θεζκηθό πιαέζην  

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

αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν, και ιδίωσ2: 

1. του ν.4412/2016 (Α’ 147) “Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 

2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, 

2. του ν.4782/2021 «Εκςυγχρονιςμόσ, Απλοποίθςθ και Αναμόρφωςθ του υκμιςτικοφ πλαιςίου Δθμοςίων 

ςυμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ», 

3. του ν.4912/2022 (ΦΕΚ Α’ 59) «Ενιαία Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ του Υπουργείου 

Δικαιοςφνθσ, περί δθμιουργίασ νζασ ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΑΔΗΣΥ), κατόπιν ςυγχϊνευςθσ τθσ 

ΕΑΑΔΗΣΥ και τθσ ΑΕΡΡ», 

4. του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 

2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο Ελλθνικό Δίκαιο τθσ 

Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ»,  

5. του ν.4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του 

Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 για τθν 

προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και 

ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 

6. του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ  των άρκρων 85 επ., 

7. του ν.4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των 

κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37, 

8. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µεταςχθµατιςµοί και εναρµόνιςθ του νοµοκετικοφ πλαιςίου µε τισ διατάξεισ 

τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου τθσ 16θσ Απριλίου 2014 για τθν 

ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ διατάξεισ», 

9. του ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-07-2018) «Μεταρρφκμιςθ του Θεςμικοφ Ρλαιςίου τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ – 

Ρρόγραμμα Κλειςκζνθσ», όπωσ ιςχφει, 

10. του ν.4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν 

προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 

297) και άλλεσ διατάξεισ»  

11. του ν.4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 

2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ, 

12. τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 

για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ», 

13. του ν.4674/20,άρ.117, «φκμιςθ Αρμοδιοτιτων Οικονομικισ Επιτροπισ», 

14. του ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ 

Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…»,  

15. του ν..3852/2010 «Νζα αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ- Ρρόγραμμα 

Καλλικράτθσ», 

                                                           
2
 Θ ανακζτουςα αρχι προςαρμόηει τθν παρ. 1.4 και τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ με βάςθ το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ και τθν 

κείμενθ νομοκεςία, όπωσ ιςχφει κατά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ. Σε περίπτωςθ νομοκετικϊν μεταβολϊν και ζωσ 
τθν επικαιροποίθςθ του παρόντοσ υποδείγματοσ από τθν Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. οι ανακζτουςεσ αρχζσ ζχουν τθν ευκφνθ αντίςτοιχθσ 
προςαρμογισ των εν λόγω όρων. 
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16. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και τοπικό Τφπο 

και άλλεσ διατάξεισ»,   

17. του ν.3463/2006 Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικα, 

18. του ν.3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ 

Νομοκεςίασ, 

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

20. του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ των 

άρκρων 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15, 

21. του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Ρνευματικι Ιδιοκτθςία, Συγγενικά Δικαιϊματα και Ρολιτιςτικά Θζματα»,  

22. τθσ υπ’ αρικμ. 76928/13.07.2021 Απόφαςθσ των Υπουργείων Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων – Επικρατείασ με κζμα: 

“φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 

Συμβάςεων (ΚΗΜΔΗΣ)”, 

23. τθσ υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και 

Επενδφςεων  και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ 

των Δθμοςίων Συμβάςεων Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του 

Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΗΔΗΣ), 

24. τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ τιμολογίου 

ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων Συμβάςεων». 

25. τθσ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικι Τιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των Δθμόςιων 

Συμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44), 

26. τθσ αρικμ. ΚΥΑ 375/133799 (ΦΕΚ 2921 Β/30-10-2014) Υπ. Οικονομικϊν-Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ & Θλ. 

Διακυβζρνθςθσ-Αγροτικισ Ανάπτυξθσ κ' τροφίμων με κζμα: "Τροποποίθςθ τθσ αρικμ. 307752/18&10&2010 (ΦΕΚ 

1865 Βϋ) κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ «Διεκπεραίωςθ διοικθτικϊν διαδικαςιϊν και μζςω των Κζντρων 

Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν ωσ Ενιαίων Κζντρων Εξυπθρζτθςθσ», 

27. του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) Απόφαςθσ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν περί 

υποχρζωςθσ δθμοςίευςθσ εφάπαξ περίλθψθσ των ουςιωδϊν ςτοιχείων τθσ διακιρυξθσ ςε θμεριςια ι 

εβδομαδιαία τοπικι εφθμερίδα, 

28. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ.», 

29. του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» όπωσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει, 

30. του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία»,  

31. του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, τθσ 27θσ Απριλίου 2016, για τθν προςταςία των 

φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ 

κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν 

Ρροςταςία Δεδομζνων) (Κείμενο που παρουςιάηει ενδιαφζρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,  

32.  το υπ’αρικμ. 176411-23/06/2022 Διαβιβαςτικό αίτθμα του Τμιματοσ Μελετϊν, Τεκμθρίωςθσ και 

Ρρογραμματιςμοφ 

33. το με αρικμ. πρωτ. 142369/24-05-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010769727 2022-06-20) Ρρωτογενζσ αίτθμα του Τμιματοσ  

Μελετϊν, Τεκμθρίωςθσ και Ρρογραμματιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Ηλεκτρολογικοφ, 

34. τθ με αρικμ. πρωτ. 144279/26-05-2022 (ΑΔΑΜ:22REQ010769770 2022-06-20) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ, 

με τθν οποία εγκρίκθκε θ δαπάνθ και διάκεςθ, κακϊσ και θ δζςμευςθ πίςτωςθσ ποςοφ 74.400,00€, ςε βάροσ του 

Κ.Α. 6493.001 Φ 0 Δ39  «Δαπάνεσ οργάνωςθσ πακθτικισ αεράμυνασ» για το ο.ε. 2022 για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 

δαπάνθσ που αφορά «Ρρομικεια ςειρινων ζτουσ 2022» για τθν ζναρξθ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ. 
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35. των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 

αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου 

των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει 

τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 

1.5 Πξνζεζκέα παξαιαβάο πξνζθνξώλ  

Θ προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν ανζρχεται ςε τουλάχιςτον δεκαπζντε (15) θμερολογιακζσ 

θμζρεσ, από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ Απόφαςθσ Δθμάρχου – Ρροκιρυξθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτο 

ΚΘΜΔΘΣ. 

Θ καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα υποβολισ προςφορϊν κα οριςκοφν ςτθν προβλεπόμενθ, βάςει του 

άρκρου 58 παρ.1β του Ν.3852/2010, Απόφαςθ Δθμάρχου. 

Θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ 

Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.) Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ του  ΟΡΣ 

ΕΣΘΔΘΣ, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ: http://www.promitheus.gov.gr, μετά τθν παρζλευςθ τριϊν (3) 

εργάςιμων θμερϊν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.  

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ δεν υπάρχει δυνατότθτα υποβολισ 

προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα καταχωριςτοφν ςτο Κεντρικό 

Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Θ Απόφαςθ Δθμάρχου (άρκρο 58 παρ.1β του Ν.3852/2010) κα αναρτθκεί ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 

http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 

παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ν. 3861/2010. 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ, ενοποιθμζνο με τθ ςχετικι Απόφαςθ Δθμάρχου, κα 

καταχωριςτεί ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ.), ςτθ διαδικτυακι 

πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου κα λάβει Συςτθμικό Αρικμό και ςτθν 

ιςτοςελίδα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθ διεφκυνςθ (URL): http://www.cityofathens.gr/  ςτθν διαδρομι : 

ΔΘΜΟΣ ΑΘΘΝΑΙΩΝ ►  ΡΟΚΘΥΞΕΙΣ & ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ. 

Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ κα αναρτθκεί ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/  

(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και κα δθμοςιευκεί ςτον Ελλθνικό Τφπο ςε δφο τοπικζσ εφθμερίδεσ ςφμφωνα με 

το άρκρο 66 του Ν. 4412/2016. 

Β. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο κα βαρφνει τον Ανάδοχο, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των 

άρκρων 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007 και 46 του Ν. 3801/2009, ςε ςυνδυαςμό με τα άρκρα 377 παρ. 1 

περ. 35 & 379 παρ. 12 ν. 4412/2016. Σε περίπτωςθ, ματαίωςθσ ι ακφρωςθσ του Διαγωνιςμοφ, τα ζξοδα 

δθμοςίευςθσ κα βαρφνουν το Διμο. 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.cityofathens.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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1.7 ΑξρΫο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζέα ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

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

υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 

εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 

ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 

απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 

υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 

ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 

και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ, (άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016). 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 

ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

2.1 ΓεληθΫο Πιεξνθνξέεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ,3  είναι τα ακόλουκα: 

1. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ),  

2. Θ παροφςα διακιρυξθ με τα Ραραρτιματά τθσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ: 

ΡΑΑΤΘΜΑ I ΤΕΧΝΙΚΘ ΕΚΘΕΣΘ- ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ II ΣΥΓΓΑΦΘ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ 

ΡΑΑΤΘΜΑ III ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙV ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΡΑΑΤΘΜΑ V ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.) 

ΡΑΑΤΘΜΑ VI ΕΝΘΜΕΩΣΘ ΦΥΣΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΡΟΣΩΡΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

3. Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παραςχεκοφν ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 

ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά. 

 

2.1.2 Δπηθνηλσλέα - Πξόζβαζε ζηα Ϋγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 

όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 

πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ 

Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

Θ διαδικαςία επικοινωνίασ4, ενθμζρωςθσ και διακίνθςθσ εγγράφων πραγματοποιείται μζςω του 

υποςυςτιματοσ κατά περίπτωςθ, με: 

 Τθν αποςτολι ι κοινοποίθςθ ςχετικϊν ςτοιχείων με μθνφματα μζςω τθσ θλεκτρονικισ περιοχισ 

και λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» τθσ παροφςασ θλεκτρονικισ διαδικαςίασ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ, 

 Τθν ανάρτθςθ ςχετικϊν ςτοιχείων από τθν Ανακζτουςα αρχι ςτθν θλεκτρονικι περιοχι και ιδίωσ 

ςτα ςυνθμμζνα τθσ παροφςασ θλεκτρονικισ διαδικαςίασ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, 

                                                           
3
 Ωσ «ζγγραφο διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ» ι «ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ», κατά τθν ζννοια τθσ περ. 14 τθσ παρ.1 του 

άρκρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάκε ζγγραφο το οποίο παρζχει ι ςτο οποίο παραπζμπει θ Α.Α./Α.Φ. με ςκοπό να 
περιγράψει ι να προςδιορίςει ςτοιχεία τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ προκιρυξθσ 
ςφμβαςθσ του άρκρου 63 και 293, τθσ προκαταρκτικισ προκιρυξθσ του άρκρου 62, τθσ περιοδικισ ενδεικτικισ προκιρυξθσ 
του άρκρου 291, αν χρθςιμοποιείται ωσ μζςο προκιρυξθσ του διαγωνιςμοφ, των τεχνικϊν προδιαγραφϊν, του 
περιγραφικοφ εγγράφου, των προτεινόμενων όρων τθσ ςφμβαςθσ, των υποδειγμάτων για τθν προςκόμιςθ των εγγράφων 
από τουσ υποψθφίουσ και τουσ προςφζροντεσ, των πλθροφοριϊν ςχετικά με τισ γενικζσ και ειδικζσ υποχρεϊςεισ και τυχόν 
πρόςκετων εγγράφων. Επίςθσ, ςτθν ζννοια αυτι περιλαμβάνονται και θ διακιρυξθ ι θ πρόςκλθςθ ςε διαπραγμάτευςθ ςτισ 
οποίεσ αναφζρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι ςφναψθσ και εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που παρζχει θ ανακζτουςα αρχι δυνάμει τθσ παρ. 2 του άρκρου 67 και 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 297, το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ μετά των Ραραρτθμάτων αυτισ και θ τεχνικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων 
που περιλαμβάνει και τισ εφαρμοςτζεσ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

4
 Ρρβλ. άρκρο 9 παρ. 1  τθσ Τποσργικής Απόθαζης Αριθμ. 64233/2021 (ΦΕΚ 2453 Β΄/08.06.2021)  

http://www.promitheus.gov.gr/
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 Τθν υποβολι ςχετικϊν ςτοιχείων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ςτθν θλεκτρονικι περιοχι και 

ιδίωσ ςτα ςυνθμμζνα τθσ ςχετικισ απάντθςθσ (ενδεικτικά αναφζρεται θ προςφορά) του 

οικονομικοφ φορζα ςτθν θλεκτρονικι διαδικαςία. Θ απάντθςθ αποτελεί χωριςτι ςχετικι 

θλεκτρονικι περιοχι για κάκε οικονομικό φορζα. Ο ςχετικόσ θλεκτρονικόσ χϊροσ περιλαμβάνει 

τουσ (υπο)φακζλουσ:  

 «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ – Τεχνικι Ρροςφορά» 

 «Οικονομικι Ρροςφορά» 

  

Κατ' εξαίρεςθ τα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ διατίκενται5 ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ 

εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ. Για τθν παραλαβι των τευχϊν, οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τθ δαπάνθ 

αναπαραγωγισ τουσ6.Οι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία και 

ταχυδρομικά, εφόςον τα ηθτιςουν ζγκαιρα και εμβάςουν, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι, 

πζραν τθσ αναφερομζνθσ ςτο πρϊτο εδάφιο δαπάνθσ και τθ δαπάνθ τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. Θ 

ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει τα ηθτθκζντα ςτοιχεία μζςω των Ελλθνικϊν Ταχυδρομείων ι ιδιωτικϊν 

εταιρειϊν μεταφοράσ αλλθλογραφίασ και χωρίσ να φζρει ευκφνθ για τθν ζγκαιρθ άφιξθ τουσ ςτον 

ενδιαφερόμενο7. 

Τα ςχετικά ςτοιχεία αποςτολισ, κοινοποίθςθσ, υποβολισ ι ανάρτθςθσ που αποτυπϊνονται ςτισ 

αντίςτοιχεσ οκόνεσ τθσ διεπαφισ του χριςτθ, και ειδικότερα ο καταγεγραμμζνοσ χρόνοσ αυτϊν, 

αποτελοφν απόδειξθ επικοινωνίασ και διακίνθςθσ εγγράφων μζςω του Υποςυςτιματοσ.  

Οι ςχετικζσ προκεςμίεσ αρχίηουν τθν επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ 

αποςτολισ, κοινοποίθςθσ ι υποβολισ και εάν δεν ορίηεται διαφορετικι ϊρα ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  

λιγουν όταν περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι 

Σάββατο, όταν περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59. Ειδικότερα θ κοινοποίθςθ 

πραγματοποιείται μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» τθσ θλεκτρονικισ διαδικαςίασ δθμόςιασ 

ςφμβαςθσ. Θ επιτυχισ αποςτολι μθνφματοσ μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» λογίηεται και ωσ 

επιτυχισ παραλαβι του από τον αποδζκτθ. 

2.1.3 Παξνρά Γηεπθξηλέζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο οκτϊ (8) θμζρεσ 

πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο τθσ 

παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του 

ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr).  

 

Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  

ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 

ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 

κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που είτε 

υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 

υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. 

 

Οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ/διευκρινίςεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ παρζχονται μζςω τθσ 

λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» τθσ παροφςασ θλεκτρονικισ διαδικαςίασ και τθσ ανάρτθςθσ αυτϊν ςτθ 

ςχετικι θλεκτρονικι περιοχι ςυνθμμζνων αυτισ, προκειμζνου να είναι ελεφκερα προςβάςιμεσ μζςω τθσ 
                                                           
5 Ρρβλ. άρκρο 22 παρ. 1 και 67 παρ. 1  του ν. 4412/2016  
6 Άρκρο 53, παρ. 4 ν. 4412/2016 Οι Α.Α. δεν επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ δαπάνθ για τθ λιψθ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, πλθν 

τθσ δαπάνθσ που αντιςτοιχεί ςτο κόςτοσ αναπαραγωγισ τουσ και τθσ ταχυδρομικισ αποςτολισ τουσ. 
7 Άλλωσ περιγράφεται εναλλακτικόσ τρόποσ επικοινωνίασ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Διαδικτυακισ Ρφλθσ του Συςτιματοσ 

 

 Ουδείσ οικονομικόσ φορζασ δφναται να επικαλεςκεί προφορικζσ απαντιςεισ οργάνων τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ. 

 

Θ ανακζτουςα αρχι, με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να παρατείνει τθν 

προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να 

μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ 

ακόλουκεσ περιπτϊςεισ8: 

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

ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθ λιξθ τθσ καταλθκτικισ 

θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν, 

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.  

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

αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 

κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

Σε ςυνζχεια των ανωτζρω, οιαδιποτε ουςιϊδθσ τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ 

(π.χ. αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ λιξθσ υποβολισ, κακϊσ και κάκε άλλθ ςθμαντικι 

αλλαγι των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ), θ Ανακζτουςα Αρχι οφείλει να λάβει το ςφνολο των απαραίτθτων 

δθμοςιεφςεων, οφτωσ ϊςτε να ενθμερωκοφν όχι μόνο όςοι ζχουν υποβάλει ιδθ προςφορά αλλά και 

λοιποί οικονομικοί φορείσ, οι οποίοι μετά τθν προαναφερκείςα αλλαγι ςτθν θμερομθνία υποβολισ 

πικανόν να εκδθλϊςουν ενδιαφζρον για τθ ςυμμετοχι τουσ ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία.  

Στθν περίπτωςθ αυτι, θ Ανακζτουςα Αρχι οφείλει να προβεί ςτισ ςχετικζσ δθμοςιεφςεισ ςε εκνικό 

επίπεδο. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ 

υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ, τα  ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ, κακϊσ και τα αποδεικτικά ζγγραφα ςχετικά 

με τθ μθ φπαρξθ λόγου αποκλειςμοφ και τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςυντάςςονται 

ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, 

που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188)9. Τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από 

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

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

ζγγραφο (Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016). 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, 

δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, 

                                                           
8
 Άρκρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρκρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 

9
         Επιτρζπεται θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ 

φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Ρροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το 
πρωτότυπο ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ αυτι πρζπει να ζχει γίνει 
από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Κ.Ρ.Δ. και 53 του Κϊδικα περί Δικθγόρων. 
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μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι 

απαραίτθτθ θ μετάφραςι τουσ, μποροφν να υποβάλλονται και ςτθν αγγλικι γλϊςςα, χωρίσ να 

ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν Ανακζτουςα Αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του Αναδόχου, κα 

γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπάζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 (εγγφθςθ ςυμμετοχισ) και 4.1. (εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ) 

εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν 

ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13)10, που λειτουργοφν 

νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΣΔΣ και 

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

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε 

αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ11. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ 

χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ 

διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 

εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 

τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 

ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 

φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 

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

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

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

θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 

εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 

ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ 

εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 

Τα υποδείγματα των εγγυθτικϊν επιςτολϊν αποτελοφν αντίςτοιχα το ΡΑΑΤΘΜΑ V. 

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

τθν εγκυρότθτά τουσ. 

2.1.6 Πξνζηαζέα Πξνζσπηθώλ ΓεδνκΫλσλ 

Ο Διμοσ Ακθναίων ςυμμορφϊνεται με τον Γενικό Κανονιςμό Ρροςταςίασ Δεδομζνων (GDPR - 2016/679) 

τθσ ΕΕ και με τον εφαρμοςτικό εκνικό νόμο 4624/2019.  

                                                           
10

 Ρρβλ.  άρκρο 120 ν.4512/2018 (ΦΕΚ Αϋ 5/17.1.2017), κακϊσ και  άρκρο 15 παρ.1 ν.4541/2018  (ΦΕΚ Αϋ 93/31.5.2018), 
11 

Τα γραμμάτια ςφςταςθσ χρθματικισ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων, για τθν παροχι εγγυιςεων 
ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ (εγγυοδοτικι παρακατακικθ) ςυςτινονται ςφμφωνα με τθν ειδικι νομοκεςία που  διζπει 
αυτό και ειδικότερα βάςει του άρκρου 4 του π.δ τθσ 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Ρερί ςυςτάςεωσ και 
αποδόςεωσ παρακατακθκϊν και κατακζςεων παρά τω Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων”). Ρρβλ. το με αρ. πρωτ. 
2756/23-5-2017 ζγγραφο τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΟΞΤΒ-975). 
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Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ 

Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα 

επεξεργάηονται προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ προςφοράσ και τα 

αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό 

τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων ςε αυτόν, λαμβάνοντασ 

κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των 

δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα 

ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα. 

 

Για περιςςότερεσ πλθροφορίεσ ο Διμοσ Ακθναίων ζχει ορίςει Υπεφκυνο Ρροςταςίασ Δεδομζνων (DPO). 

Τθλ. Επικοινωνίασ 210 5277519,  email:dpo@athens.gr, κοσ Καρανικόλασ Νικόλαοσ. 

 

2.2 Γηθαέσκα πκκεηνράο - Κξηηάξηα Πνηνηηθάο Δπηινγάο 

2.2.1 Γηθαέσκα θαη πξνϋπνζΫζεηο ζπκκεηνράο – Υξόλνο πλδξνκάο Όξσλ πκκεηνράο – 

Οςηγελεέο ΜεηαβνιΫο 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν:  

Α. Φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι 

εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

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

ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με 

τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

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

διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων 

(άρκρο 25 παρ.1 Ν.4412/16), 

Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του 

ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ΣΔΣ, κακϊσ και τισ λοιπζσ διεκνείσ ςυμφωνίεσ από τισ οποίεσ 

δεςμεφεται θ Ζνωςθ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ 

οικονομικοφσ φορείσ των χωρϊν που ζχουν υπογράψει τισ εν λόγω ςυμφωνίεσ μεταχείριςθ εξίςου ευνοϊκι 

με αυτιν που επιφυλάςςουν για τα ζργα, τα αγακά, τισ υπθρεςίεσ και τουσ οικονομικοφσ φορείσ τθσ 

Ζνωςθσ. 

2. Οικονομικόσ φορζασ ςυμμετζχει είτε μεμονωμζνα είτε ωσ μζλοσ ζνωςθσ. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν 

φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν 

ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να απαιτιςει από 

τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ 

ςφμβαςθ,  ςτο μζτρο που θ περιβολι αυτι είναι αναγκαία για τθν ικανοποιθτικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 

ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

mailto:dpo@athens.gr
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Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 

όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 

εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 

ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 

κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Χρόνοσ Συνδρομισ Πρων Συμμετοχισ – Οψιγενείσ Μεταβολζσ 

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ είχαν δθλϊςει ότι πλθροφν, 

ςφμφωνα με το Ε.Ε.Ε.Σ., μζχρι τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, οι προςφζροντεσ οφείλουν να ενθμερϊςουν 

αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι ςχετικά (άρκρο 104 παρ.2 Ν.4412/2016). 

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τθν ζννοια τθσ 

προθγοφμενθσ παραγράφου, δεν καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του 

προςωρινοφ αναδόχου. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ 

ςυμμετοχισ του προςωρινοφ αναδόχου. 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνράο 

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

τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που κα 

καλφπτει το δφο τοισ εκατό (2%) τθσ ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ τον Φ.Ρ.Α. 

Αναλυτικά το ποςό τθσ εγγυθτικισ που κα αντιςτοιχεί ςτο δφο τοισ εκατό (2%) επί τθσ προχπολογιςκείςασ 

δαπάνθσ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., είναι: 1.200€ . 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 

ιςχφοσ τθσ προςφοράσ τθσ παραγράφου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ 

ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν από τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τουσ προςφζροντεσ να 

παρατείνουν, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.  Εάν θ 

Εγγφθςθ Συμμετοχισ υπολείπεται ζςτω και ελάχιςτα του απαιτοφμενου ποςοφ, θ προςφορά δε γίνεται 

δεκτι. 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, 

προςκομίηονται ςε κλειςτό φάκελο, με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, το αργότερο εντόσ τριϊν (3) 

εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ προςφοράσ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται 

ωσ απαράδεκτθ. Θ προςφορά οικονομικοφ φορζα που παρζλειψε να προςκομίςει τθν απαιτοφμενθ από 

τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ εγγφθςθ ςυμμετοχισ απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ του 

αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του προθγοφμενου εδαφίου 

εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των 

προςφορϊν τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 

εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

 

2.2.2.2. Επιςτροφι εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ 

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  

α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί 

αςκθκείςασ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, 

β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ ενδίκων βοθκθμάτων προςωρινισ δικαςτικισ 

Ρροςταςίασ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ αυτϊν και 

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126562
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γ) τθν ολοκλιρωςθ του υποχρεωτικοφ ελζγχου νομιμότθτασ τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ από τθν 

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Αττικισ, ςφμφωνα με το άρκρο 225 του Ν. 3852/2010 όπωσ τροποποιικθκε με 

το άρκρο 45 του Ν. 4873/2021 (ΦΕΚ 248/Α/16-12/2021). 

 

Για τα προθγοφμενα ςτάδια τθσ κατακφρωςθσ, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ ςυμμετζχοντεσ 

ςτισ κάτωκι περιπτϊςεισ:  

α) λιξθσ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και μθ ανανζωςθσ αυτισ και  

β) απόρριψθσ τθσ προςφοράσ τουσ και εφόςον δεν ζχει αςκθκεί ενδικοφανισ προςφυγι ι ζνδικο 

βοικθμα ι ζχει εκπνεφςει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ ενδικοφανοφσ προςφυγισ ι ζνδικων 

βοθκθμάτων ι ζχει λάβει χϊρα παραίτθςθσ από το δικαίωμα άςκθςθσ αυτϊν ι αυτά ζχουν απορριφκεί 

αμετακλιτωσ. 

2.2.2.3. Κατάπτωςθ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων: 

 α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, ι 

β) παρζχει εν γνϊςει του ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 και 2.2.4 ι 

γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα ςφμβαςθ δικαιολογθτικά, ι 

δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ι 

ε) υπζβαλε μθ κατάλλθλθ προςφορά12, ι 

ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι το κόςτοσ τθσ 

προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί,13 ι 

η) ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 3.2.3 Απόρριψθ προςφοράσ αναδόχου τθσ παροφςασ. 

 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ14 

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

φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) 

ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ 

ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ15 καταδικαςτικι απόφαςθ για ζνα από τα ακόλουκα 

εγκλιματα:  

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

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 

εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), και τα εγκλιματα του άρκρου 187 του Ροινικοφ Κϊδικα 

(εγκλθματικι οργάνωςθ), 

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

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

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

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον 

                                                           
12

   Ωσ «μθ κατάλλθλθ» νοείται μία προςφορά όταν δεν ςχετίηεται με τθ ςφμβαςθ και αδυνατεί προδιλωσ, χωρίσ ουςιϊδθ τροποποίθςθ, να 
ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ και τισ απαιτιςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, όπωσ προςδιορίηονται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ (περ. 46 παρ. 1 
άρκρο 2 ν.4412/2016). 

13
       Άρκρο 88 ςε ςυνδυαςμό με άρκρο 72 ν. 4412/2016 

14
  Άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016 

15
 Επιςθμαίνεται ότι θ αναφορά ςτο ΕΕΕΣ ςε “τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ” νοείται ωσ “αμετάκλθτθ καταδικαςτικι 

απόφαςθ”, θ δε ςχετικι διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτο Μζροσ ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο ςε αμετάκλθτεσ 
καταδικαςτικζσ αποφάςεισ  
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ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο 

εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν 

προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α παρ. 2 

(εμπορία επιρροισ - μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ Κϊδικα, 

γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ 

Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά 

με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων 

τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 

216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 

(ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.), 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α 

(απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και 

των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά 

των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των 

ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24 

(επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ 

Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 

αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ 

απόφαςθσ - πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 

2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα 

διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β 

του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 

αυτζσ ορίηονται άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, 

τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ 

για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, 

τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (EE L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των 

άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 

2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 

και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 

τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ - πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1) 

και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων). 

 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 

καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω 

οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενο εδαφίου αφορά α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ 

(Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ 

διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, τα μζλθ του 

Διοικθτικοφ Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει 

ανατεκεί το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ, γ) ςτισ περιπτϊςεισ των 

ςυνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, δ) ςτισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, 

τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο. 
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Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

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

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) Πταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 

τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 

εκνικι νομοκεςία  ι 

β) όταν θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ 

υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

 

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

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

επικουρικι αςφάλιςθ. 

Οι υποχρεϊςεισ των ανωτζρω περιπτϊςεων α) και β) δεν κεωρείται ότι ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 

καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται.  

 

Οι ανωτζρω περιπτϊςεισ α) και β) παφουν να εφαρμόηονται όταν ο οικονομικόσ φορζασ εκπλθρϊςει τισ 

ανωτζρω υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που 

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

υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του 

δεςμευτικοφ διακανονιςμοφ. 

 

2.2.3.3 Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 

ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 

καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 

λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 

εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  

 

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

οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

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

περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι 

διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 

ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 

εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ όρουσ αυτισ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ που 

προκφπτει από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 

 (γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 (Α’ 93), περί ποινικϊν κυρϊςεων 

και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα 

ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 

ανταγωνιςμοφ,  
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(δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24, περί ςφγκρουςθσ 

ςυμφερόντων, δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

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

φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48, περί 

προθγοφμενθσ εμπλοκισ υποψθφίων ι προςφερόντων, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο 

παρεμβατικά, μζςα,  

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

απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 

φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 

προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων, κατά τθν παροχι των 

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

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

δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 79,  περί Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου 

Σφμβαςθσ,  

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

αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 

ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 

ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 

ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 

του. 

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

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνει το 

ςχετικό γεγονόσ.16 

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

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

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

2.2.3.1, 2.2.3.2 και  ςε μία από τισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ. 

2.2.3.6. Οποιοςδιποτε οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται 

ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β’ αυτισ, μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία 

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

ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Για τον ςκοπό αυτόν, ο οικονομικόσ φορζασ 

αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για ηθμίεσ που προκλικθκαν 

από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα και τισ περιςτάςεισ με 

ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα 

τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ κατάλλθλα για τθν αποφυγι 

περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 

φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 

αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 

αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον 

οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα 

με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ 

                                                           
16

 Ραρ. 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016.Επίςθσ, πρβλ. υπ’ αρικμ. πρωτ. 6271/30-11-2018 ζγγραφο τθσ Αρχισ (ΑΔΑ Ψ3Κ8ΟΞΤΒ-09Β) ςχετικά με τθν 

απόφαςθ ΔΕΕ τθσ 24 Οκτωβρίου 2018 ςτθν υπόκεςθ C-124/2017. 
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ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά 

τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.17 

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

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

4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ 

ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, αποκλείεται από τθν 

παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.    

 

Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.4 Καηαιιειόηεηα Ϊζθεζεο επαγγεικαηηθάο δξαζηεξηόηεηαο 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 

αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ. 

 Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο οικείο 

Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο, με αναφορά ςτο ειδικό επάγγελμα τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 

εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 

Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν 

ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε 

κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 

επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. 

 

Ο οικονομικόσ φορζασ κα δεςμεφεται με το ΕΕΕΣ ότι είναι εγγεγραμμζνοσ ςτο οικείο επιμελθτιριο  και κα 

προςκομίςει το ςχετικό δικαιολογθτικό εγγραφισ, εφόςον αναδειχκεί προςωρινόσ ανάδοχοσ, μετά τθν 

αποςτολι τθσ ςχετικισ θλεκτρονικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.2 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ ςυγκεκριμζνθ ελάχιςτθ προχπόκεςθ πρζπει να καλφπτεται  

από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.2.5 Οηθνλνκηθά θαη ρξεκαηννηθνλνκηθά επΪξθεηα 

Δεν απαιτείται ςτθν παροφςα διαδικαςία. 

2.2.6 Σερληθά θαη επαγγεικαηηθά ηθαλόηεηα 

Δεν απαιτείται ςτθν παροφςα διαδικαςία. 
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2.2.7 Πξόηππα δηαζθΪιηζεο πνηόηεηαο  

Οι οικονομικοί φορείσ, για τθν παροφςα διαδικαςία οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με: 

α) το πρότυπο Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ ΙSO 9001 ςε ιςχφ ι άλλο ιςοδφναμο.  

β) το πρότυπο Συςτιματοσ Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ ISO 14001 ςε ιςχφ ι άλλο ιςοδφναμο.  

γ) το πρότυπο Συςτιματοσ Διαχείριςθσ τθσ Υγιεινισ και Αςφάλειασ ςτθν Εργαςία ISO 45001ςε ιςχφ ι άλλο 

ιςοδφναμο. 

Τα ανωτζρω πιςτοποιθτικά κα πρζπει να ζχουν εκδοκεί από ανεξάρτθτουσ διαπιςτευμζνουσ φορείσ 

πιςτοποίθςθσ και να βεβαιϊνουν ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυμμορφϊνεται με τα απαιτοφμενα 

ςυςτιματα ι πρότυπα, και να είναι ςε ιςχφ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, και κα υποβλθκοφν ςτον 

(υπο)φάκελο ‘’Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ - Τεχνικι προςφορά’’, ωσ ςυνοδευτικά ςτοιχεία τθσ τεχνικισ 

προςφοράσ. 

 

2.2.8 Τπεξγνιαβέα 

Ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται 

να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. 

Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ 

εκτζλεςθσ τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 

18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα αρχι 

το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι 

ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. 

 Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 

κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 

υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 

προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ18. 

 Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, 

αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να 

διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από 

νζο υπεργολάβο τον οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. 

Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ 

αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ 

παροφςασ, εφόςον το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ, το οποίο ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι 

υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνει ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ 

αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ υποβολι χωριςτοφ εντφπου ΕΕΕΣ από τον/τουσ 

υπεργολάβο/ουσ είναι υποχρεωτικι, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ VΙ τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ, προκειμζνου θ Ανακζτουςα Αρχι να επαλθκεφςει τθ ςυνδρομι ι μθ των λόγων 

αποκλειςμοφ. 

Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, θ 

Ανακζτουςα Αρχι δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που 

υπολείπεται του ωσ άνω ποςοςτοφ. Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι 
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αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 

ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του ν. 4412/2016.  

Δεν προβλζπεται θ δυνατότθτα πλθρωμισ του υπεργολάβου απευκείασ από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθάο επηινγάο 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 

ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.4, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, με τθν 

υποβολι του ΕΕΕΣ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παρ. 2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ, με τθν εξζταςθ τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ τθσ περ. δ) τθσ υποπαρ. 3.3.2 τθσ παρ. 3.3 τθσ 

παροφςασ. 

Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν προςφορά του ότι προτίκεται να ανακζςει 

τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ 

εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν, κατά τα 

οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 

παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ19.  

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα 

με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ 

και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ 

οφείλουν να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν ανακζτουςα αρχι20.  

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθά απόδεημε θαηΪ ηελ ππνβνιά πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 

καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και  πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 

ζωσ και 2.2.6 τθσ παροφςασ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό 

ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, υπογεγραμμζνο με προθγμζνθ θλεκτρονικι 

υπογραφι, το οποίο ιςοδυναμεί με ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. 

Το ΕΕΕΣ καταρτίηεται βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Ραραρτιματοσ 2 του Διορκωτικοφ ςτον 

Εκτελεςτικό Κανονιςμό (ΕΕ) 2016/7 τθσ Επιτροπισ, και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ 

οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ VI τθσ παροφςασ και τθσ 

Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 23 (ΑΔΑ:Ψ3ΘΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) «Ειδικά κζματα ςυμπλιρωςθσ του Τυποποιθμζνου 

Εντφπου Υπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΤΕΥΔ) και του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)» τθσ 

Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. 

Το Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. προςφζρει τθ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία:    https://espdint.eprocurement.gov.gr/                             

που αφορά ςτθ ςφνταξθ και διαχείριςθ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ - ESPD). 

 

α) Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 

υποβάλλονται προςφορζσ.  

Αν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ και τθσ καταλθκτικισ 

θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα ςτοιχεία, εκ μζρουσ του, 

ςτο ΕΕΕΣ, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν προςφορά του, χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. 

                                                           
19

 Άρκρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 
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Άρκρο 104 ςε ςυνδυαςμό με τισ παρ. 4 και 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016  
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Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με 

ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό.21 

β) Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ 

τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των 

λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν 

προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

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

ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 

αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 

ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

γ) Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ,22 τθν κατάςταςι του 

ςε ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.3 τθσ 

παροφςθσ23 και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ 

αξιοπιςτίασ του. 

Κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν ςφναψθ ςυμφωνιϊν με 

άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ 

θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ (παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ 

εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ 

παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο που προβάλλει κατόπιν κετικισ 

απάντθςθσ.24 

δ) Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του ωσ προσ τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

(περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί 

εφόςον δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που 

τθρείται. 

Στθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό 

ερϊτθμα του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), του άρκρου 79, ι άλλου αντίςτοιχου 

εντφπου ι διλωςθσ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ 

όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει 

ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του.25 

 

ε) Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται, 

θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. Στο ΕΕΕΣ απαραιτιτωσ πρζπει να 

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

μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.26 
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 Άρκρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016 
22

  βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαςθ τθσ 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ςκ. 28 
23

   Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δϋ Τμιμα)  
24 Ραρ. 1 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 235 του ν. 4635/2019. 
25 Ραρ. 2Α άρκρου 73 ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 8 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 
26

Άρκρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016  





 

Σελίδα 31 

2.2.9.2 ΑπνδεηθηηθΪ κΫζα (ΓηθαηνινγεηηθΪ Καηαθύξσζεο) 

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ του 

κριτθρίου επιλογισ τθσ παραγράφου 2.2.4, οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά τθσ 

παροφςασ παραγράφου. 

i. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι 

υπεργολαβίασ μζροσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ, ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το 

τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, (παράγραφο 2.2.8 τθσ παροφςασ), οι 

υπεργολάβοι υποχρεοφνται να αποδεικνφουν,  κατά τα οριηόμενα ςτισ παραγράφουσ 2.2.9.1 και 

2.2.9.2, ότι δε ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ. 

ii. Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά 

ςτοιχεία, αν και ςτο μζτρο που θ Ανακζτουςα Αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα 

πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ 

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

μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων 

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

ςτο Ενιαίο Ευρωπαϊκό Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ 

που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ βάςθσ 

δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ διλωςθ 

ςυναίνεςθσ.  

iii. Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ Ανακζτουςα Αρχι 

που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά.  

iv. Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 2.4.2.5 και 3.2 τθσ παροφςασ. 

v. Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 

μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4 τθσ παροφςασ. 

vi. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ 

τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

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

υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 

υπογραφισ τουσ. 

 

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ, ο 

προςωρινόσ ανάδοχοσ προςκομίηει: 

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

αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 

ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 

προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 

υποβολι του. 

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

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

εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω 

παράγραφο 2.2.3.1. 
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β) για τθν παράγραφο 2.2.3.2, πιςτοποιθτικό  που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ – 

μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν 

αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

 

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ 

(α) αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε.27  

ii) Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ τθσ 

παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι 

δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των 

υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

γ1) για τθν παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωςθ (β),  πιςτοποιθτικό  που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του 

οικείου κράτουσ – μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

 

Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει 

ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι 

εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ.  Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται επιπλζον και 

πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του νομικοφ 

προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 

ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό 

εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  

iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ 

Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει 

θ μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 

Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ, το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ 

Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για 

το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το 

Γ.Ε.Μ.Θ. 

Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι 

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

αναφζρονται παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 (περίπτωςθ αϋ και βϋ), κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ 

παραγράφου 2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μποροφν να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ 

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

ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου 

επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου 

είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

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

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

καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 (περίπτωςθ αϋ και 

                                                           
27 Από τθν 31θ.10.2020 όλοι οι φορείσ του δθμόςιου και του ευρφτερου δθμόςιου τομζα υποχρεοφνται να λαμβάνουν το αποδεικτικό 

ενθμερότθτασ των παρ. 1 και 4 του άρκρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) μζςω τθσ διαλειτουργικότθτασ των πλθροφοριακϊν τουσ 
ςυςτθμάτων με το Κζντρο Διαλειτουργικότθτασ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων Δθμόςιασ Διοίκθςθσ, ςφμφωνα με τα 

οριηόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ παρ. 5 του άρΣφάλμα! Θ αναφορά τθσ υπερ-ςφνδεςθσ δεν είναι ζγκυρθ.47 του ν.4623/2019 (Α’ 

134).Σε περίπτωςθ υλοποίθςθσ τθσ ωσ άνω διαλειτουργικότθτασ, θ Α.Α. αναηθτά αυτεπάγγελτα το ςχετικό αποδεικτικό ενθμερότθτασ 
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βϋ), κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ 

μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

 

γ2) για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ 

οικονομικοφ φορζα ότι, δε ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν εν λόγω παράγραφο λόγοι 

αποκλειςμοφ. 

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.8, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ 

επιβολισ ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ 

νομοκεςίασ. 

B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 2.2.4.  (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 

επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ), οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν  

α) Bεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι πιςτοποιθτικό που 

εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Μ.Θ. των ωσ άνω Επιμελθτθρίων. 

 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν 

πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI 

του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και 

αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το 

πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 

προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ 

δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ 

τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται 

τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό 

ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 2.2.4 

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

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

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 

νομικό πρόςωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ι προαιρετικά, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει 

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

ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 

τθν υποβολι του,   εκτόσ αν αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

 

Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 

πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ 

τθσ ςτο ΓΕΜΘ28, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, το οποίο πρζπει να ζχει 

εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

                                                           
28

    Σφμφωνα με το άρκρο 86 ν. 4635/2019 ςτο ΓΕΜΘ εγγράφονται υποχρεωτικά: 
 α.  θ Ανϊνυμθ Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. θ Εταιρεία Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ που προβλζπεται ςτον ν. 

3190/1955 (Α` 91), 
 γ.  θ Ιδιωτικι Κεφαλαιουχικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), 
 δ.  θ Ομόρρυκμθ και Ετερόρρυκμθ (απλι ι κατά μετοχζσ) Εταιρεία που προβλζπονται ςτον ν. 4072/2012 (Α` 86), κακϊσ και οι ομόρρυκμοι 

εταίροι αυτϊν, 
 ε. ο Αςτικόσ Συνεταιριςμόσ του ν. 1667/1986 (Α` 196) (ςτον οποίο περιλαμβάνονται ο αλλθλαςφαλιςτικόσ, ο πιςτωτικόσ και ο οικοδομικόσ 

ςυνεταιριςμόσ), 
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 ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό 

πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 

 

Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 

εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα 

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

νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 

πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- 

πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία 

χορθγικθκαν οι ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί 

εξουςίεσ ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

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

πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

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

ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 

τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 

τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 

μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

Β.4. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016, και επιπρόςκετα ιδιωτικό 

ςυμφωνθτικό ι ςυμβολαιογραφικό πλθρεξοφςιο τθσ ζνωςθσ, από το οποίο να προκφπτει:  

α) ο κοινόσ εκπρόςωποσ τθσ ζνωςθσ και ο αναπλθρωτισ του,  

β) το ποςοςτό ςυμμετοχισ που αναλαμβάνει κάκε μζλοσ ςτθν ζνωςθ ςτο ςφνολο τθσ προςφοράσ και  

γ) να δθλϊνεται ότι όλα τα μζλθ αναλαμβάνουν αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον κάκε ευκφνθ για τισ 

υποχρεϊςεισ τθσ ζνωςθσ, και μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

Β.5. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει τμιμα/τα τθσ ςφμβαςθσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 

ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.8, προςκομίηει: 

α) τα δικαιολογθτικά που αποδεικνφουν ότι δε ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 

τθσ παροφςασ και 

                                                                                                                                                                                                 
 ςτ. θ Κοιν.Σ.ΕΡ. που ςυςτινεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
 η. θ Κοι.Σ.Ρ.Ε. που ςυςτινεται κατά τον ν. 2716/1999 (Α` 96), 
 θ.  θ Αςτικι Εταιρεία με οικονομικό ςκοπό (άρκρο 784 ΑΚ και 270 του ν. 4072/2012), 
 κ.  ο Ευρωπαϊκόσ Πμιλοσ Οικονομικοφ Σκοποφ που προβλζπεται από τον Κανονιςμό 2137/1985/ΕΟΚ (ΕΕΕΚ L. 199, διορκωτικό L. 247) και ζχει 

τθν ζδρα του ςτθν θμεδαπι, 
 ι.  θ Ευρωπαϊκι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 2157/2001/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 294) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι, 
 ια.  θ Ευρωπαϊκι Συνεταιριςτικι Εταιρεία που προβλζπεται ςτον Κανονιςμό 1435/2003/ΕΚ (ΕΕΕΚ L. 207) και ζχει τθν ζδρα τθσ ςτθν θμεδαπι, 
 ιβ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που αναφζρονται ςτο άρκρο 29 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 

2017/1132 (ΕΕ L 169/30.6.2017) και ζχουν ζδρα ςε κράτοσ - μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε.Ε.), 
 ιγ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία που διατθροφν ςτθν θμεδαπι οι αλλοδαπζσ εταιρείεσ που ζχουν ζδρα ςε τρίτθ χϊρα και νομικι μορφι 

ανάλογθ με εκείνθ των αλλοδαπϊν εταιριϊν που αναφζρεται ςτθν περίπτωςθ ιβ`, 
 ιδ.  τα υποκαταςτιματα ι πρακτορεία, μζςω των οποίων ενεργοφν εμπορικζσ πράξεισ ςτθν θμεδαπι τα φυςικά ι νομικά πρόςωπα ι ενϊςεισ 

προςϊπων που ζχουν τθν κφρια εγκατάςταςθ ι τθν ζδρα τουσ ςτθν αλλοδαπι και δεν εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ ιβ` και ιγ`, 
 ιε.  θ Κοινοπραξία που καταχωρίηεται ςφμφωνα με το άρκρο 293 παράγραφοσ 3 του ν. 4072/2012 
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β) υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ με αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ το οποίο προτίκεται 

να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων ότι 

αποδζχονται τθν εκτζλεςθ του ςυγκεκριμζνου τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ.  

 

2.3 Κξηηάξηα ΑλΪζεζεο   

2.3.1 Κξηηάξην αλΪζεζεο  

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ παροφςασ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 

προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ του άρκρου τθσ μελζτθσ επί τθσ τιμισ του ενδεικτικοφ 

προχπολογιςμοφ, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει με το άρκρο 30 του Ν.4782/2021, εφόςον είναι 

ςφμφωνθ με τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ, τθν παροφςα Συγγραφι Υποχρεϊςεων και τουσ όρουσ τθσ 

Διακιρυξθσ.  

2.4 ΚαηΪξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνέ όξνη ππνβνιάο πξνζθνξώλ 

Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν τθν προςφορά, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι τουσ 

ςτθν παροφςα διαγωνιςτικι διαδικαςία και μζχρι τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζςω του Συςτιματοσ με 

τρόπο και ςε χρόνο που ορίηεται κατά περίπτωςθ ςτισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τισ 

απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ και τθ μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Θλεκτρολογικοφ, που 

αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ παροφςασ. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ.  

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 

τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 

είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 

ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

Στον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ είναι αναρτθμζνο ζντυπο με Οδθγίεσ Ορκισ Κατάρτιςθσ 

Θλεκτρονικισ Ρροςφοράσ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ, με ςκοπό τθν παροχι πρόςκετων οδθγιϊν ορκισ ςυμπλιρωςθσ 

τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ, κακϊσ και τουσ τρόπουσ αντιμετϊπιςθσ/επίλυςθσ των ςυνθκιςμζνων 

ηθτθμάτων κατά τθν κατάρτιςθ και προςπάκεια υποβολισ τθσ. 

Εκπαίδευςθ οικονομικϊν φορζων: Πςοι υποψιφιοι οικονομικοί φορείσ επικυμοφν να εκπαιδευτοφν ςτον 

τρόπο υποβολισ προςφοράσ τουσ ςτθν θλεκτρονικι πλατφόρμα του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ, καλοφνται να υποβάλλουν 

τα αιτιματά τουσ για εκπαίδευςθ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 

ςυςτιματοσ, ςυμπλθρϊνοντασ το ΕΝΤΥΡΟ ΣΥΛΛΟΓΘΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΕΚΡΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ, το οποίο βρίςκεται 

αναρτθμζνο ςτο παράκυρο «Συνθμμζνα αρχεία» ςτον θλεκτρονικό χϊρο του διαγωνιςμοφ, ςε 

επεξεργάςιμθ μορφι. Εν ςυνεχεία, θ Aνακζτουςα Αρχι αποςτζλλει ζγκαιρα τα αιτιματα ςτθ διεφκυνςθ 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου vendor.esidis@eprocurement.gov.gr, ϊςτε να κακοριςτεί ο χρόνοσ και ο 

τόποσ εκπαίδευςθσ. Θ εκπαίδευςθ παρζχεται είτε ςτισ εγκαταςτάςεισ του Διαχειριςτι του Υποςυςτιματοσ 

με φυςικι παρουςία, είτε απομακρυςμζνα με θλεκτρονικά μζςα τθλεκπαίδευςθσ. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιάο πξνζθνξώλ  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι 

τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που κα οριςτεί ςτθν απόφαςθ Δθμάρχου, ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, ςε 

θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν 





 

Σελίδα 36 

Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 64233/2021 (ΦΕΚ 2453 Βϋ/09.06.21) ΚΥΑ Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ Ρρομικειεσ και 

Υπθρεςίεσ. 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 

εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 

τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο 

υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν 

απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο 

ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 

6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΘΔΘΣ με 

υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και το 

άρκρο 10 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

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

προςφοράσ ςτο Σφςτθμα.  

Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ29, θ οποία οφείλεται ςε γεγονότα ανωτζρασ 

βίασ, θ ανακζτουςα αρχι λαμβάνει άμεςα όλα τα απαιτοφμενα μζτρα κυρίωσ για τθν τιρθςθ του ελάχιςτου 

διαςτιματοσ για τθν υποβολι των προςφορϊν όπωσ ιδίωσ θ μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και θ 

δθμοςίευςι τθσ. Θ ανωτζρω αδυναμία πιςτοποιείται, από τον Διαχειριςτι του Υποςυςτιματοσ. Θ 

Ανακζτουςα Αρχι λαμβάνοντασ υπόψθ τθν πιςτοποίθςθ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του 

Υποςυςτιματοσ, ςφμφωνα με το προθγοφμενο εδάφιο, ρυκμίηει, με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, τα τθσ 

ςυνζχειασ των διαδικαςιϊν που επθρεάςτθκαν κατά το χρονικό διάςτθμα τθσ δυςλειτουργίασ του 

Υποςυςτιματοσ, είτε με κατάλλθλεσ ενζργειεσ από εξουςιοδοτθμζνο χριςτθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε 

όταν αυτό δεν είναι εφικτό, από τον Διαχειριςτι του Υποςυςτιματοσ, κατόπιν ςχετικοφ αιτιματοσ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, που υποβάλλεται με οποιοδιποτε πρόςφορο τρόπο. 

 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του άρκρου 13 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ: 

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

περιλαμβάνεται το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι προςφορά,  

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

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

προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν.  

Από τον οικονομικό φορζα  ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα 

τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 

4412/16. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 

τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 

νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 

ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 

τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Εφόςον οι Οικονομικοί Φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα 

θλεκτρονικά αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ 
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προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ 

λειτουργικότθτασ,  εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, 

τα οποία  αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά αρχεία των 

εν λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ 

(περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ 

υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν 

(εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποφάκελο  ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει 

ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν.30 

Στθ ςυνζχεια τθσ επιτυχοφσ ζκβαςθσ των προαναφερκζντων, ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο του 

παρόντοσ άρκρου ελζγχων, το Υποςφςτθμα επιβεβαιϊνει θλεκτρονικά, μζςω ςχετικισ οκόνθσ τθσ 

διεπαφισ του χριςτθ, τθν επιτυχι υποβολι τθσ προςφοράσ και παράλλθλα θ κατάςταςι τθσ αλλάηει από 

«Ρροςχζδιο» ςε «Ενεργι». Επίςθσ αποςτζλλεται επικουρικά ςτον οικονομικό φορζα ςχετικό μινυμα 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Σε αντίκετθ περίπτωςθ το Υποςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα ςφάλματοσ 

και ο προςφζρων καλείται να κεραπεφςει το ςχετικό ςφάλμα με ενζργειεσ του, αναλόγωσ του είδουσ του 

ςφάλματοσ και ςφμφωνα με τα εγχειρίδια και τουσ οδθγοφσ που αφοροφν ςτθ χριςθ του 

Υποςυςτιματοσ31. 

2.4.2.5. Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί 

Φορείσ τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ: 

2.4.2.5.1 Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να 

προςκομιςκοφν και ςε ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα 

προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:  

α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που 

φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά 

ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille  

β) είτε των άρκρων 15 και 2732 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που 

φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα  

γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45), 

δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε 

θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   

ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν 

περίπτωςθ απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων. 33 

 

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ34 και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 

ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, 

όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 

                                                           
30

 Άρκρο 13 παρ. 1.4  τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
31

 Άρκρο 13 παρ. 1.5 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
32

   Βλ. ςχετικά με τθν  θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ το  άρκρο εικοςτό ζβδομο τθσ από 20.3.2020 Ρ.Ν.Ρ., (Α 68) - που κυρϊκθκε με το άρκρο 1 
του ν. 4683/2020 (Αϋ83)-κατά τισ παραγράφουσ 1 και 2  του οποίου:" Θ υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του ν. 1599/1986 (Α` 75) μπορεί να 
ςυντάςςεται ςτθν Ενιαία Ψθφιακι Ρφλθ τθσ Δθμόςιασ Διοίκθςθσ του άρκρου 52 του ν. 4635/2019, μζςω τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ «e-
Dilosi». Θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται και γίνεται αποδεκτι ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο εικοςτό τζταρτο άρκρο τθσ 
παροφςασ.  2. Θ αυκεντικοποίθςθ που πραγματοποιείται για τθ χριςθ τθσ θλεκτρονικισ εφαρμογισ τθσ παρ. 1 του παρόντοσ ζχει τθν ίδια 
ιςχφ με τθ βεβαίωςθ γνιςιου υπογραφισ του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Α` 45). Θ θμερομθνία που αναγράφεται ςτθν προθγμζνθ ι 
εγκεκριμζνθ θλεκτρονικι ςφραγίδα του Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ αντιςτοιχεί ςτθν θμερομθνία ζκδοςθσ τθσ θλεκτρονικισ 
υπεφκυνθσ διλωςθσ. Εφόςον τθροφνται οι όροι του προθγοφμενου εδαφίου, θ θλεκτρονικι υπεφκυνθ διλωςθ, τόςο ωσ θλεκτρονικό όςο 
και ωσ ζντυπο ζγγραφο, ςυνιςτά ζγγραφο βζβαιθσ χρονολογίασ". 

33 Ομοίωσ προβλζπεται και ςτθν περίπτωςθ υποβολισ αποδεικτικϊν ςτοιχείων ςφμφωνα με το άρκρο 80 παρ. 13 του ν.4412/2016 . Ρρβλ και 
άρκρο 13 παρ. 1.3.1 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία 

καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.  

2.4.2.5.2. Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ προςφοράσ 

προςκομίηονται  με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτο Γενικό Ρρωτόκολλο του 

Διμου Ακθναίων (Λιοςίων 22, 2οσ όροφοσ), ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο 

αναγράφεται ο αποςτολζασ, και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, 

κακϊσ και ο τίτλοσ του διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται 

να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι. Τζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 

α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται 

θλεκτρονικά, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 

β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199935,  

γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ 

και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από 

υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 

δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille), ι προξενικι 

κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο36.  

Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 

υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ ανακζτουςα αρχι 

δφναται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016 και τα 

αναλυτικά αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 3.1.2 τθσ παροφςασ. 

 

Διευκρινίςεισ επί των υποβλθκζντων ςτοιχείων  και δικαιολογθτικϊν τθσ προςφοράσ 

i. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 

5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188) , εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που 

ζχουν προςχωριςει ςτθν ωσ άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται 

από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με Apostille ι Ρροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα 

όταν καλφπτονται από διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά 

«Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ και Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ 

ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν επικφρωςθ οριςμζνων πράξεων και εγγράφων – 

15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ ι 

παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που 

υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ των απαιτιςεων για τθν υποβολι 

οριςμζνων δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο 

ότι τα ςχετικά με το γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ τθσ Ζνωςθσ από τισ 

αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ ικαγζνειάσ του. 

ii. Επίςθσ, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί 

από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν 

παρ. 2 περ. β του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ 

αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με το άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

iii. Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, 

                                                                                                                                                                                                 
34

 Σφμφωνα με τθν περ. ε τθσ παρ. 2 του ν. 2690/1999 (ΚΔΔ), «ε. Για τα αντίγραφα των Φφλλων Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ) που ζχουν 
προζλκει από πρωτότυπο ΦΕΚ ςε ζντυπθ μορφι ι από ΦΕΚ ςε θλεκτρονικι μορφι που ζχει καταχωριςτεί ςτθν ιςτοςελίδα του Εκνικοφ 
Τυπογραφείου, ιςχφουν ανάλογα οι ρυκμίςεισ του άρκρου αυτοφ..». 

35
 Ενδεικτικά ςυμβολαιογραφικζσ ζνορκεσ βεβαιϊςεισ ι λοιπά ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα 

36   Άρκρο 13 παρ. 1.6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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προςκομίηονται, με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται 

ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που 

ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από 

γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ.   

iv. Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω 

φακζλου ςτθν υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του 

ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. Το βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ 

φορζασ. Το εμπρόκεςμο αποδεικνφεται με τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν 

προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ αποςτολισ κατά περίπτωςθ. 

v. Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ,  

ο οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του 

ςτο πρωτόκολλο τθσ ανακζτουςασ αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα 

αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό 

αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ (αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- 

ταχυμεταφορϊν), προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν ανακζτουςα αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ 

υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον 

παρόντα διαγωνιςμό. 

 

2.4.2.5.3 Απόςυρςθ Ρροςφοράσ37 

Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να αποςφρει τθν προςφορά του ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία 

υποβολισ των προςφορϊν, χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Για τθν απόςυρςθ τθσ 

προςφοράσ, ςφμφωνα με το προθγοφμενο εδάφιο, ο οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει ζγγραφθ ειδοποίθςθ 

προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document Format (PDF) και 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των περ. β’ ι δ’ τθσ παραγράφου 2.4.2.5.1 παροφςασ, μζςω τθσ 

λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του Υποςυςτιματοσ. 

 

2.4.3 Πεξηερόκελα ΦαθΫινπ «ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο- Σερληθά ΠξνζθνξΪ»  

2.4.3.1 ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 

περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα υπό i) και ii) ςτοιχεία: 

i) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παράγραφο 2.2.9.1 τθσ 

παροφςασ και  τθ ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να 

διευκρινίηει τισ πλθροφορίεσ που παρζχει με το ΕΕΕΣ, ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του άρκρου 79 του Ν. 

4412/2016. 

 Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο 

μζροσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ VI αυτισ. 

 Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus 

ESPDint, προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι 

άλλθσ ςχετικισ ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί 

Φορείσ δφνανται για αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με 

μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 
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 Άρκρο 15 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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 Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ 

υπεφκυνθ διλωςθ, υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 2.4.2.5.1  τθσ 

παροφςασ, ςε ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 

οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 

ii) τθν Εγγφθςθ Συμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ. 

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

εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. 

 Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςυμπλθρϊνεται ςφμφωνα με το ΡΑΑΤΘΜΑ V τθσ παροφςασ. 

 Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι 

θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

 

2.4.3.2 Σερληθά πξνζθνξΪ 

H τεχνικι προςφορά του Οικονομικοφ φορζα κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι με τα αντίςτοιχα ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ I ζωσ και III 

τθσ Διακιρυξθσ, και περιλαμβάνει ζγγραφα ι/και δικαιολογθτικά, με τα οποία κα περιγράφονται ακριβϊσ 

πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και τεχνικζσ προδιαγραφζσ πλθροφνται, βάςει των οποίων κα 

αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα του προςφερόμενου είδουσ, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ. 

Επιπλζον, για τθν παροφςα ςφμβαςθ απαιτείται θ κατάκεςθ δείγματοσ. Οι οικονομικοί Φορείσ, κα 

προςκομίςουν δείγμα προκειμζνου να διαπιςτωκοφν και να αξιολογθκοφν πλθρζςτερα όλα τα 

λειτουργικά και τεχνικά ςτοιχεία κάκε προςφερόμενου είδουσ, κακϊσ και θ ςυμμόρφωςι τουσ προσ τισ 

τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Τα δείγματα των ςυμμετεχόντων κα παραδοκοφν ςτα γραφεία του Τμιματοσ 

Μελετϊν τθσ Δ/νςθσ Θλεκτρολογικοφ, ϊρεσ 9.00 π.μ.- 13.00 μ.μ. εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από 

τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ προςφοράσ, επί αποδείξει, και πάντα ςε ςυνεννόθςθ με τθν  Διευκφνουςα 

Υπθρεςία. Θ δε απόδειξθ παραλαβισ των δειγμάτων κα ςυμπεριλθφκεί ςτο φάκελο του κάκε 

διαγωνιηομζνου.  

  Θ δοκιμι των δειγμάτων κα γίνει ςε θμζρα και ϊρα που κα ορίςει θ Επιτροπι. Θ δε αποςφράγιςθ των 

δειγμάτων γίνεται ενϊπιον και του υπαλλιλου τθσ υπθρεςίασ που είναι υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ των 

δειγμάτων αυτϊν. 

 

2.4.4 Πεξηερόκελα ΦαθΫινπ «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιάο               

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά, ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παράγραφο 1.3 τθσ παροφςασ  

κριτιριο ανάκεςθσ  και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Σφμβαςθσ ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ 

ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ.  

 

Το υπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ IV τθσ παροφςασ υποβάλλεται από τον 

οικονομικό φορζα ςτον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Ρροςφορά» θλεκτρονικά, ςε μορφι 

αρχείου Portable Document Format (PDF) και φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι. 

 

Ρροςφορά με τιμι μονάδασ 

Θ τιμι του προσ προμικεια είδουσ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα μζτρθςθσ (τεμάχιο). 
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Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 

κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Ρ.Α., για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ  ςτον τόπο 

και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ38. 

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

αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ  20%. 

Θ τιμι μονάδασ τθσ οικονομικισ προςφοράσ, για το προσ προμικεια είδοσ κα παραμζνει ςτακερι και 

αμετάβλθτθ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ και τθσ τελευταίασ παράδοςθσ των δζκα (10) ςειρινων, ςφμφωνα με 

ότι προβλζπεται ςτθν παροφςα μελζτθ κακϊσ και ςτθν Σφμβαςθ. 

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ:  

α) δε δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, 

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

4412/2016 και  

γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ II τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ  

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 

τριακοςίων εξιντα πζντε (365) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των 

προςφορϊν. 

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

κανονικι. 

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

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

τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 

ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. Σε περίπτωςθ 

αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ 

φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ 

ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 

αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 

περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 

προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 

ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 

ςυνεχίηεται με όςουσ παρατείνουν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Σε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 

ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 

το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 

διαδικαςία να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H Ανακζτουςα Αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 

απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

                                                           
38

 Βλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016 
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α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν 

υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και ςυγκεκριμζνα 

ςτισ παραγράφουσ 2.4.1. (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ 

προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ -  Τεχνικισ Ρροςφοράσ), 2.4.4. 

(Ρεριεχόμενο Φακζλου «Οικονομικισ Ρροςφοράσ»/Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 

προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν) και 3.2. 

(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ, 

β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 

ςυμπεριλαμβανομζνων των πλθροφοριϊν που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται 

ςυμπλιρωςθσ, διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι, εφόςον επιδζχονται, δεν ζχουν 

αποκαταςτακεί από τον προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα το άρκρο 102 

του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 3.1.2 τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 

προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.2  

τθσ παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. 

Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4.  περ. γ) τθσ παροφςασ και ςτθν 

περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων 

που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων, 

ςτ) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

η) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 

θ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι 

το κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν, ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε 

ςχζςθ με τα αγακά, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016 

κ) εφόςον διαπιςτωκεί ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  

υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 

ια) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ 

ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του 

ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίηονται από τον προςωρινό 

ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 

παροφςασ ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ, 

ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4. επ., περί κριτθρίων επιλογισ, 

ιγ) εάν κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016, διαπιςτωκεί ότι τα 

ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι 

ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ   

3.1  ΑπνζθξΪγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθά απνζθξΪγηζε πξνζθνξώλ39 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ (Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ Ρροςφορϊν), εφεξισ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία 

ςυγκροτικθκε ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ περί λειτουργίασ ςυλλογικϊν οργάνων, 

προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά 

το άρκρο 100 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 16 τθσ υπ’ αρ. 64233/2021/215 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και 

Υπθρεςίεσ, ωσ εξισ: 

Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» και του 

(υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», μετά τθν παρζλευςθ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν 

καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν.  

 

Στο ςτάδιο αυτό τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ 

τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι.  

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

3.1.2.1 Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι 

προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ΕΣΘΔΘΣ οργάνων τθσ40, 

εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Συμπλιρωςθ – αποςαφινιςθ πλθροφοριϊν και δικαιολογθτικϊν:41 

Θ ανακζτουςα αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ 

προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται 

είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν 

ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ 

ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι 

μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ 

πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν 

τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων 

είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ 

προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ 

δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα.42 

 

Θ δυνατότθτα αυτι παρζχεται  για τθ διόρκωςθ ι ςυμπλιρωςθ επιμζρουσ ςθμείων των ςτοιχείων που 

περιλαμβάνονται ςε ζνα φάκελο υποψθφιότθτασ, αρκεί να μθν τροποποιείται θ προςφορά του 

                                                           
39

 Άρκρο 100 ν. 4412/2016 και άρκρο 16 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ  
40 

Στο πλαίςιο των διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, τα όργανα που γνωμοδοτοφν προσ τα αποφαινόμενα όργανα 
((επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ) ελζγχουν, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016, τθν 
καταλλθλότθτα των προςφερόντων, αξιολογοφν τισ προςφορζσ, ειςθγοφνται τον αποκλειςμό τουσ από τθ διαδικαςία, τθν 
απόρριψθ των προςφορϊν, τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων, τθν αποδζςμευςθ ι κατάπτωςθ των εγγυιςεων, τθ 
ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ και γνωμοδοτοφν για κάκε άλλο κζμα που ανακφπτει κατά τθ διαδικαςία ανάκεςθσ.  

41
      Άρκρο 102 του ν. 4412/2016 

42
      Άρκρο 102 του ν. 4412/2016. Ρρβλ.  και  Ζκκεςθ ςυνεπειϊν ρυκμίςεων επί του άρκρου 42 ν. 4782/2021  
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οικονομικοφ φορζα με τζτοιο τρόπο ϊςτε να του δίνεται ακζμιτο πλεονζκτθμα ζναντι των λοιπϊν 

ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.43 

 

Ειδικότερα: 

α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ εξετάηει αρχικά τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 

θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου 

τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι 

Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ.   

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω 

πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ 

οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ 

ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 

«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 

Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ  χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 

3.4 τθσ παροφςασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί παράλλθλα με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ 

επιςτολζσ, προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

 

β) Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ανωτζρω απόφαςθσ, θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των 

προςφερόντων  των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα 

με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και θ διαδικαςία αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό 

των προςφερόντων, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν 

ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν. 

 

γ) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 

προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν αποδεκτά, 

ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ κατά ςειρά μειοδοςίασ και 

ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ 

του προςωρινοφ αναδόχου. 

 

- Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 

Ανακζτουςα Αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 

«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 

προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) 

θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 

88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό 

επίπεδο τθσ τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. 

- Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ 

των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ44 γίνεται ενϊπιον τθσ 

Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ 

προςφορζσ.  

 

                                                           
43 Ρρβλ.  Ζκκεςθ ςυνεπειϊν ρυκμίςεων επί του άρκρου 42 ν. 4782/2021  
44

 Τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ςτθν ενιαία απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ. 
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Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει τα ανωτζρω πρακτικά 

εκδίδεται απόφαςθ για τα αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων45 («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», 

«Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά») και θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω 

τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε 

κατάταξθ μειοδότθ ςτον οποίον πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ») να υποβάλει 

τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παράγραφο 3.2 τθσ 

παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν.  

 

Θ απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν δεν κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν 

απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιάο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ46 - 

ΓηθαηνινγεηηθΪ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

3.2.1 Ρροκεςμία υποβολισ δικαιολογθτικϊν 

Μετά τθν ολοκλιρωςθ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι αποςτζλλει ςχετικι 

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

κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ 

διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα 

πρωτότυπα ι αντίγραφα όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ 

παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ του κριτθρίου επιλογισ τθσ παραγράφου 

2.2.4 αυτισ. 

 

Ειδικότερα, το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από 

αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν 

παράγραφο 2.4.2.5 τθσ παροφςασ. 

Εντόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι 

θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του 

οικονομικοφ φορζα, ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτο Γενικό 

Ρρωτόκολλο του Διμου Ακθναίων (Λιοςίων αρ. 22, 2οσ όροφοσ, ϊρεσ: 08:00 – 15:00), ςτον οποίο 

αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, 

τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα 

ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.4.2.5. 

 

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

ανακζτουςα αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να 

ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινίςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 

4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

3.2.2 Ραράταςθ προκεςμίασ υποβολισ δικαιολογθτικϊν 

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του 

θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω 

                                                           
45

  Άρκρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016  
46

 Άρκρο 103 του ν. 4412/2016  
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προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν 

προςωρινοφ αναδόχου.  

Στθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ αυτϊν, για όςο χρόνο 

απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ.  

Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για 

τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ 

ςυμπλιρωςθ ιδθ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ 

ανωτζρω προβλζπεται.  

Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 

δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν από 

το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 5 του άρκρου 79  του 

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

 

3.2.3 Απόρριψθ προςφοράσ αναδόχου 

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

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

πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ, είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 

αποδεικτικά ςτοιχεία , ι  

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

παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

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

και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.3. (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 

(κριτιριο ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ. 

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 

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

Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί,  οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά 

τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ 

τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του. 

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

περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε μία από τισ 

καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί το ςχετικό κριτιριο ποιοτικισ 

επιλογισ το οποίο ζχει κακοριςτεί ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ 

διαδικαςία ματαιϊνεται.  

3.2.4 Ολοκλιρωςθ ελζγχου δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ 

Θ διαδικαςία ελζγχου των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ-

γνωμοδότθςθσ από τθν Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ 

δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.2.2 τθσ παροφςθσ, και τθ διαβίβαςι του ςτθν 

Οικονομικι Επιτροπι για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ 

τθσ διαδικαςίασ.  

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ 

κατακφρωςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Ακθναίων τθσ παραγράφου 3.3 τθσ παροφςθσ.  
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 3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο 

3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 

επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ ζγκριςθσ των 

πρακτικϊν των περ. α & β τθσ παρ. 2 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγθςθσ των 

δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ).    

 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςε όλουσ τουσ 

οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν 

οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016, τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία 

αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα 

άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 

αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, και, επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτα 

«Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ».  

 

Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ 

των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, με 

ενζργειεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ47.  

 

Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΕΑΔΘΣΥ, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 3.4 τθσ παροφςασ.  

Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ.48 

 

3.3.2. Ζλευςθ ζννομων αποτελεςμάτων κατακφρωςθσ  

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ 

ςωρευτικά: 

α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί 

οριςτικά, 

β) παρζλκει άπρακτθ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει 

άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., και ςε περίπτωςθ 

άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Ρ.Ρ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν 

επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ 

παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, 

γ) παρζλκει επιτυχϊσ ο υποχρεωτικόσ ζλεγχοσ νομιμότθτασ τθσ κατακυρωτικισ απόφαςθσ από τθν 

Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Αττικισ, ςφμφωνα με το άρκρο 225 του Ν. 3852/2010 όπωσ τροποποιικθκε με 

το άρκρο 45 του Ν. 4873/2021 (ΦΕΚ 248/Α/16-12/2021), 

δ) ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, 

υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α του ν. 4412/2016, ςτθν οποία κα 

δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 

104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ 

προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν 

αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ. 

Θ υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από τθν ανακζτουςα αρχι και μνθμονεφεται ςτο ςυμφωνθτικό. Εφόςον 

δθλωκοφν οψιγενείσ μεταβολζσ, θ διλωςθ ελζγχεται από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ειςθγείται 

προσ το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

                                                           
47

  Ρρβλ άρκρο 16 παρ. 3 περ. εϋ ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 

48 Άρκρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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3.3.3 Ρρόςκλθςθ υπογραφισ ςυμφωνθτικοφ 

Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, 

μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να προςζλκει 

για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία  δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ 

τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ 

του προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο.  

 

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 

προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει 

υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω 

διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι 

άποψθ προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του 

ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι,  θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν 

καταπίπτουςα εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 

χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν 

επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ 

βίασ, ο ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ 

εγγφθςθ ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και 198 

ΑΚ. 

 

3.4 ΠξνδηθαζηηθΫο ΠξνζθπγΫο - Πξνζσξηλά θαη Οξηζηηθά Γηθαζηηθά Πξνζηαζέα 

3.4.1 Δικαίωμα άςκθςθσ προςφυγισ 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί ςυγκεκριμζνθ δθμόςια ςφμβαςθ και 

ζχει ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ κατά 

παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των 

δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν Ενιαία Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΑΔΘΣΥ) 

ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 127 και 345 παρ.1 του Ν. 4412/2016 όπωσ 

τροποποιικθκαν και ιςχφουν, ςτο π.δ. 39/2017 κακϊσ και ςτον Ν. 4912/2022 (ΦΕΚ Α’ 59), ςτρεφόμενοσ με 

προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ 

νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του49. 

 

3.4.2 Ρροκεςμία άςκθςθσ προςφυγισ 

Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 

προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:  

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορζα, αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι 

(β)δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο 

οικονομικό φορζα, αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ,  

(γ)δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 

ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. 
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Άρκρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017. 
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Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν 

πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ που αποδίδεται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 

προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ 

προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ50.  

Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν 

τθν επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν 

όταν περάςει ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, 

όταν περάςει ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:5951. 

 

3.4.3 Ραράβολο– Τρόποσ κατάκεςθσ 

 Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 

προςφεφγοντα υπζρ του δθμοςίου, το φψοσ του οποίου ανζρχεται ςε ποςοςτό μθδζν και πζντε δζκατα 

επί τοισ εκατό (0,5%) τθσ προχπολογιςκείςασ αξίασ (χωρίσ Φ.Ρ.Α.) τθσ ςφμβαςθσ. Το φψοσ του παραβόλου 

δε μπορεί να είναι κατϊτερο των εξακοςίων (600) ευρϊ οφτε ανϊτερο των δεκαπζντε χιλιάδων (15.000) 

ευρϊ.  

Το παράβολο καταβάλλεται κατά τθν κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Θ ωσ άνω κατάκεςθ 

γίνεται θλεκτρονικά μζςω τθσ εφαρμογισ e-παράβολου ςτθ διαδικτυακι πφλθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ 

Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων (Γ.Γ.Ρ.Σ.), αποκλειςτικά και μόνο υπό τον Φορζα «Ενιαία Αρχι Δθμοςίων 

Συμβάςεων (ΕΑΔΘΣΥ)» (κωδικόσ τφπου παραβόλου *100+) και αποτελεί ζςοδο του κρατικοφ 

προχπολογιςμοφ. Για τθν απόδειξθ τθσ καταβολισ και τθσ είςπραξθσ του παράβολου ο προςφεφγων 

υποχρεοφται να επιςυνάψει ςτο προβλεπόμενο ςτθν παράγραφο 2 του άρκρου 8 του παρόντοσ 

Κανονιςμοφ  ζντυπο προςφυγισ  του Ραραρτιματοσ Ι: 

- εκτυπωμζνο αντίγραφο θλεκτρονικισ πλθρωμισ του ποςοφ ςε Τράπεηα, 

-επικυρωμζνθ εκτφπωςθ από τθ ςελίδα τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ρλθροφοριακϊν Συςτθμάτων του 

Υπουργείου Οικονομικϊν ότι το ωσ άνω παράβολο, υπό τον αντίςτοιχο Κωδικό, φζρει τθν ζνδειξθ 

‘’πλθρωμζνο’’, κακϊσ και 

- βεβαίωςθ περί ελζγχου και δζςμευςθσ του θλεκτρονικοφ παράβολου από τθν Υπθρεςία που το 

αποδζχεται. 

Αρμόδια υπθρεςία να βεβαιϊςει τον ζλεγχο και τθ δζςμευςθ του θλεκτρονικοφ παραβόλου, είναι θ 

ΕΑΔΘΣΥ και όχι θ ανακζτουςα αρχι. 

Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα: 

α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του, 

β) ςτθν περίπτωςθ που θ Ανακζτουςα Αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν 

οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΕΑΔΘΣΥ επί τθσ προςφυγισ, 

γ) ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν 

κατάκεςθ τθσ προςφυγισ. 

3.4.4 Αναςταλτικό αποτζλεςμα 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 

ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΕΑΔΘΣΥ μετά από άςκθςθ 

προδικαςτικισ προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 20 του π.δ. 

39/2017. Πμωσ, μόνθ θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
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  Άρκρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017 
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  Ραρ. 2 του άρκρου 9 και άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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διαδικαςίασ, υπό τθν επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το 

άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και το άρκρο 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Θ ανωτζρω παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται αν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν 

ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι. 

3.4.5 Θλεκτρονικι κατάκεςθ προςφυγισ 

Θ Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016, κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ 

λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του Υποςυςτιματοσ, ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του διαγωνιςμοφ, 

επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ τα ςχετικά ζγγραφα και ιδίωσ το 

τυποποιθμζνο ζντυπο του Ραραρτιματοσ Ι του π.δ. 39/2017, ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable 

Document Format (PDF) και ςφμφωνα με τισ διατάξεισ των περ. β’ ι δ’ τθσ παραγράφου 2.4.2.5.1 τθσ 

παροφςασ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι,  μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία», και ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτον 

κανονιςμό Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν :  

α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ ςε 

κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να 

αςκιςει το δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 

του άρκρου 362 του ν. 4412/2021 και τθν παρ. 3 άρκρο 7 του π.δ. 39/2017, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ 

τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 

β) Διαβιβάηει ςτθν ΕΑΔΘΣΥ, το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον 

πλιρθ φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ τθσ περ. α’ τθσ παρ. 1, ςτουσ 

ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ και τισ απόψεισ τθσ επί τθσ προςφυγισ. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 

παρακζςει αρχικι ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν 

προδικαςτικι προςφυγι πράξθσ. 

γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τισ απόψεισ τθσ, τισ παρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα μζςω του 

θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν 

κατάκεςι τουσ. 

δ) Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται από οποιοδιποτε από τα μζρθ μζςω τθσ πλατφόρμασ του 

ΕΣΘΔΘΣ το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ . 

Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων 

τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν 

πράξεων ι παραλείψεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ.  

 

3.4.6 Διαδικαςία λιψθσ απόφαςθσ – ςυνζπειεσ αποφάςεων ΕΑΔΘΣΥ 52. 

Ο ςχθματιςμόσ τθσ ΕΑΔΘΣΥ, που εξετάηει τθν προδικαςτικι προςφυγι, ελζγχει αυτι ωσ προσ τθ 

νομιμότθτά τθσ.  

Ο οικείοσ ςχθματιςμόσ, αφοφ λάβει υπόψθ τα ςτοιχεία του φακζλου τθσ υπόκεςθσ, τθν ειςιγθςθ του 

οριςκζντοσ ωσ ειςθγθτι τθσ υπόκεςθσ, τουσ προβαλλόμενουσ  πραγματικοφσ και νομικοφσ ιςχυριςμοφσ 

του προςφεφγοντοσ, τισ απόψεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, τουσ 

ιςχυριςμοφσ του παρεμβαίνοντοσ, εκδίδει απόφαςθ, θ οποία λαμβάνεται με πλειοψθφία, κατόπιν 

φανερισ ψθφοφορίασ, και είναι αιτιολογθμζνθ.  

Θ απόφαςθ εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα εξζταςθσ τθσ 

προδικαςτικισ προςφυγισ. 
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Ο οικείοσ ςχθματιςμόσ, με τθν απόφαςι του, κατά περίπτωςθ, δζχεται εν όλω ι εν μζρει ι απορρίπτει τθν 

προδικαςτικι προςφυγι. Επί αποδοχισ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά πράξθσ ακυρϊνεται ολικϊσ ι 

μερικϊσ θ προςβαλλόμενθ πράξθ, ενϊ επί αποδοχισ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά παράλειψθσ, 

ακυρϊνεται θ παράλειψθ και θ υπόκεςθ αναπζμπεται ςτθν ανακζτουςα αρχι για να προβεί αυτι ςτθν 

οφειλόμενθ ενζργεια. 

Οι Ανακζτουςεσ Αρχζσ υποχρεοφνται να ςυμμορφϊνονται με τισ αποφάςεισ τθσ ΕΑΔΘΣΥ. 

Οι αποφάςεισ και οι ςιωπθρζσ απορρίψεισ των προςφυγϊν από τθν ΕΑΔΘΣΥ υπόκεινται αποκλειςτικά ςτα 

ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν ωσ 

κατωτζρω παράγραφο. 

Θ ΕΑΔΘΣΥ επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να 

ελζγχει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ 

(παρ. 5 άρκρο 367 ν. 4412/2016). 

 

3.4.7 Ρροςωρινι και Οριςτικι Δικαςτικι Ρροςταςία 

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοηόμενων αναλογικά των 

διατάξεων του π.δ. 18/1989, τθν αναςτολι εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΕΑΔΘΣΥ και τθν ακφρωςι τθσ 

ενϊπιον του Διοικθτικοφ Εφετείου Ακθνϊν53. Το αυτό ιςχφει και ςε περίπτωςθ ςιωπθρισ απόρριψθσ τθσ 

προδικαςτικισ προςφυγισ από τθν ΕΑΔΘΣΥ Δικαίωμα άςκθςθσ του ωσ άνω ζνδικου βοθκιματοσ ζχει και θ 

ανακζτουςα αρχι, αν θ ΕΑΔΘΣΥ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι, αλλά και αυτόσ του οποίου ζχει 

γίνει εν μζρει δεκτι θ προδικαςτικι προςφυγι. 

 

Με τθν απόφαςθ τθσ ΕΑΔΘΣΥ λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω 

απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί 

αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ ωσ άνω αίτθςθσ ςτο Δικαςτιριο. 

 

Θ αίτθςθ αναςτολισ και ακφρωςθσ περιλαμβάνει μόνο αιτιάςεισ που είχαν προτακεί με τθν προδικαςτικι 

προςφυγι ι αφοροφν ςτθ διαδικαςία ενϊπιον τθσ  ΕΑΔΘΣΥ ι το περιεχόμενο των αποφάςεϊν τθσ. Θ 

ανακζτουςα αρχι, εφόςον αςκιςει τθν αίτθςθ τθσ παρ. 1 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 

προβάλει και οψιγενείσ ιςχυριςμοφσ αναφορικά με τουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, οι 

οποίοι κακιςτοφν αναγκαία τθν άμεςθ ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ.54 

 

Θ ωσ άνω αίτθςθ κατατίκεται ςτο ωσ αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από  

κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ ι από τθν παρζλευςθ τθσ προκεςμίασ για τθν ζκδοςθ τθσ 

απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ, ενϊ θ δικάςιμοσ για τθν εκδίκαςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ 

δεν πρζπει να απζχει πζραν των εξιντα (60) θμερϊν από τθν κατάκεςθ του δικογράφου.55 

 

Αντίγραφο τθσ αίτθςθσ με κλιςθ κοινοποιείται με τθ φροντίδα του αιτοφντοσ προσ τθν ΕΑΔΘΣΥ, τθν 

ανακζτουςα αρχι, αν δεν ζχει αςκιςει αυτι τθν αίτθςθ, και προσ κάκε τρίτο ενδιαφερόμενο, τθν 

κλιτευςθ του οποίου διατάςςει με πράξθ του ο Ρρόεδροσ ι ο προεδρεφων του αρμόδιου Δικαςτθρίου ι 

Τμιματοσ ζωσ τθν επόμενθ θμζρα από τθν κατάκεςθ τθσ αίτθςθσ. Ο αιτϊν υποχρεοφται επί ποινι 

                                                           
53 Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 3 ν. 4412/2016, ςφμφωνα με το  οποίο: «Αρμόδιο για τθν εκδίκαςθ των υποκζςεων του παρόντοσ είναι το Διοικθτικό 

Εφετείο τθσ ζδρασ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. Κατ` εξαίρεςθ, διαφορζσ οποίεσ προκφπτουν από τθν ανάκεςθ δθμόςιων ςυμβάςεων που 
εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ των Οδθγιϊν 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ, με εκτιμϊμενθ αξία μεγαλφτερθ των δεκαπζντε εκατομμυρίων 
(15.000.000) ευρϊ, εκδικάηονται από το Συμβοφλιο τθσ Επικρατείασ». Κατά ςυνζπεια, με βάςθ τθν εκτιμϊμενθ αξία εκάςτθσ ςφμβαςθσ, θ α.α. 
ςυμπλθρϊνει ςτο παρόν άρκρο τθσ Διακιρυξθσ,  το αρμόδιο, ανά περίπτωςθ, Δικαςτιριο, ιτοι το Διοικθτικό Εφετείο ι το Συμβοφλιο τθσ 
Επικρατείασ αναλόγωσ.  

54 Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016. 
55 Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
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απαραδζκτου του ενδίκου βοθκιματοσ να προβεί ςτισ παραπάνω κοινοποιιςεισ εντόσ αποκλειςτικισ 

προκεςμίασ δφο (2) θμερϊν από τθν ζκδοςθ και τθν παραλαβι τθσ ωσ άνω πράξθσ του Δικαςτθρίου. Εντόσ 

αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν ωσ άνω κοινοποίθςθ τθσ αίτθςθσ κατατίκεται θ 

παρζμβαςθ και διαβιβάηονται ο φάκελοσ και οι απόψεισ των πακθτικϊσ νομιμοποιοφμενων. Εντόσ τθσ 

ίδιασ προκεςμίασ κατατίκενται ςτο Δικαςτιριο και τα ςτοιχεία που υποςτθρίηουν τουσ ιςχυριςμοφσ των 

διαδίκων. 

 

Επιπρόςκετα, θ παρζμβαςθ κοινοποιείται με επιμζλεια του παρεμβαίνοντοσ ςτα λοιπά μζρθ τθσ δίκθσ 

εντόσ δφο (2) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ, αλλιϊσ λογίηεται ωσ απαράδεκτθ. Το διατακτικό τθσ 

δικαςτικισ απόφαςθσ εκδίδεται εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ι από τθν 

προκεςμία για τθν υποβολι υπομνθμάτων. 

 

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν τθ 

ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι 

διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςι 

τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) θμερϊν 

από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί 

διαφορετικά.56 Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ κατατίκεται παράβολο, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 

ςτο άρκρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

 

Αν ο ενδιαφερόμενοσ δεν αιτικθκε ι αιτικθκε ανεπιτυχϊσ τθν αναςτολι και θ ςφμβαςθ υπογράφθκε και 

θ εκτζλεςι τθσ ολοκλθρϊκθκε πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ, εφαρμόηεται αναλόγωσ θ παρ. 2 του 

άρκρου 32 του π.δ. 18/1989.  

 

Αν το δικαςτιριο ακυρϊςει πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μετά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, 

το κφροσ τθσ τελευταίασ δεν κίγεται, εκτόσ αν πριν από τθ ςφναψθ αυτισ είχε αναςταλεί θ διαδικαςία 

ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. Στθν περίπτωςθ που θ ςφμβαςθ δεν είναι άκυρθ, ο ενδιαφερόμενοσ δικαιοφται 

να αξιϊςει αποηθμίωςθ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 373 του ν. 4412/2016. 

 

Με τθν επιφφλαξθ των διατάξεων του ν. 4412/2016, για τθν εκδίκαςθ των διαφορϊν του παρόντοσ 

άρκρου εφαρμόηονται οι διατάξεισ του π.δ. 18/1989. 

 

3.5 Μαηαέσζε Γηαδηθαζέαο 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 

ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 

αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 

οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ τθσ ωσ άνω Επιτροπισ, να 

ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 

επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

 

Ειδικότερα, θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ 

υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του 

δευτζρου εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:  α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, 

εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 , β) 

                                                           
56 Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
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αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ 

και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν ανακζτουςα αρχι ι τον φορζα για 

τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ 

κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από 

οικονομικι άποψθ, ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν, 

ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ 

του περιβάλλοντοσ. 
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπάζεηο  (θαιάο εθηΫιεζεο, θαιάο ιεηηνπξγέαο) 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 

72 παρ.2β του ν. 4412/2016, που τροποποιικθκε από το άρκρο 21 του ν.4782/21, το φψοσ τθσ οποίασ 

ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ,  και κατατίκεται μζχρι και 

τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ κα πρζπει να είναι ίςοσ κατ’ ελάχιςτον με το 

ςυμβατικό χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ προςαυξθμζνο κατά εξιντα (60) θμζρεσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 

αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5 ςτοιχεία τθσ παροφςασ και, επιπλζον, τον αρικμό τθσ πράξθσ 

κατακφρωςθσ και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα 

που περιλαμβάνεται ςτο ΡΑΑΤΘΜΑ V τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τον εκδότθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ προκειμζνου να 

διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τθσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 

των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.4.2 τθσ παροφςασ, θ οποία 

ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ ανακζτουςα αρχι οφείλει να απαιτεί από τον ανάδοχο να 

κατακζςει μζχρι και τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ 

εκτζλεςθσ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό τζςςερα τοισ εκατό (4%) επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ 

τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ 

ειδικότερα αυτι ορίηει, (περ. β παρ. 1 άρκρο 72 του Ν.4412/2016). 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά από τθν ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι 

του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, τθ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου παραλαβισ, τθν 

εκκακάριςθ των τυχϊν απαιτιςεων από τουσ δφο ςυμβαλλόμενουσ και τθ λιξθ του χρόνου εγγφθςθσ 

καλισ εκτζλεςθσ τθσ προμικειασ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ αποδεςμεφεται ςταδιακά, κατά το ποςόν που αναλογεί ςτθν αξία του 

τμιματοσ τθσ προμικειασ που παραλιφκθκε οριςτικά μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι 

του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Για τθ ςταδιακι αποδζςμευςι τθσ απαιτείται προθγοφμενθ 

γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ των ειδϊν 

αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ 

γίνεται μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του 

εκπρόκεςμου. 

Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ προμικειασ 

    Ρζραν τθσ απαιτοφμενθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ο ανάδοχοσ για τθν εγγυθμζνθ καλι λειτουργία 

του αντικειμζνου τθσ προμικειασ, κα κατακζςει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ το φψοσ τθσ οποίασ ορίηεται 

χωρίσ τον Φ.Ρ.Α. ςτο ποςό των 3.000,00€. 
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    Θ Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ προμικειασ, κα είναι τουλάχιςτον είκοςι τεςςάρων (24) μθνϊν. Θ 

εγγφθςθ δίνεται από τον προμθκευτι. 

    Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ Εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κα είναι μεγαλφτεροσ κατά δφο (2) μινεσ 

(24+2μινεσ=26μινεσ) από τον προςφερόμενο χρόνο (ςυμβατικόσ χρόνοσ) εγγυθμζνθσ λειτουργίασ 

προμικειασ (εργοςταςιακι), ο οποίοσ δε δφναται να είναι μικρότεροσ των είκοςι τεςςάρων (24) μθνϊν 

από τθν θμερομθνία ςυνολικισ ι και κάκε τμθματικισ παράδοςθσ.   

    Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ καλισ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία 

του αντικειμζνου τθσ προμικειασ και οφείλει να προβαίνει ςτθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων που 

τυχόν ανακφψουν ι των ηθμιϊν που τυχόν προκλθκοφν από δυςλειτουργία αυτϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 

215 του ν. 4412/2016, τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και τθ παροφςα Συγγραφι Υποχρεϊςεων. 

   Κατατίκεται ταυτόχρονα με τθν ςυνολικι ι και τμθματικι παράδοςθ τθσ ποςότθτασ του αντικειμζνου 

τθσ ςφμβαςθσ. 

    Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ Αρμόδια 

Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο 

ζλεγχο ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ, ςχετικά με τθν εγγυθμζνθ 

λειτουργία των ςειρινων κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ, τθρϊντασ ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ 

ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, θ επιτροπι ειςθγείται ςτθν 

Οικονομικι Επιτροπι τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου.  

   Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθ λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ επιτροπι 

παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ι θ ειδικι επιτροπι ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ 

εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται για τθ ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ 

ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί 

να προτείνει τθν κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 72 περί 

εγγυιςεων. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

4.2  πκβαηηθό Πιαέζην - ΔθαξκνζηΫα Ννκνζεζέα  

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

 

4.3 Όξνη εθηΫιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 

περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ 

Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 

κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ. 

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 

βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 

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

4.3.2. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι:  

α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά 

και ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν ανακζτουςα αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε 

κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, 

οικονομικϊν, πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων 

επαγγελματικϊν ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και 

υπαλλιλων ι ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ 

υπεργολαβίασ) και μελϊν του προςωπικοφ τθσ ανακζτουςασ αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε 

τρόπο ςτθ διαδικαςία εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ 

αποφάςεισ τθσ ανακζτουςασ αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι 

προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ57 .  

Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα 

μζλθ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Στο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται 

ςχετικι δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του, εφόςον απαιτείται. 

 

4.4 ΓηΪξθεηα ζύκβαζεο - Σξνπνπνέεζε ζύκβαζεο θαηΪ ηε δηΪξθεηΪ ηεο 

4.4.1 Χρόνοσ ζναρξθσ ιςχφοσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται θ θμερομθνία ανάρτθςθσ του 

υπογεγραμμζνου από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ, ςυμφωνθτικοφ ςτο ΚΘΜΔΘΣ (άρκρο 66, παρ.1 του Ν. 

4412/2016 ςε ςυνδυαςμό με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 11 τθσ υπ’ αρικμ. 76928/13.07.2021 ΚΥΑ (3075 Β). 

Ο χρόνοσ υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ ορίηεται ςε ζξι (6) μινεσ από τθν ανάρτθςθ του Συμφωνθτικοφ ςτο 

ΚΘΜΔΘΣ. 

Εντόσ του ωσ άνω χρονικοφ διαςτιματοσ, οι ςειρινεσ κα μεταφερκοφν, τοποκετθκοφν και κα 

εγκαταςτακοφν ςε πλιρθ λειτουργία ςτα ςθμεία που αναφζρονται ςτθν Τεχνικι Ζκκεςθ. 

Θ ελάχιςτθ ςυνολικι χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ςυνυπολογιηόμενου του απαιτοφμενου χρόνου 

εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ορίηεται  ςε τριάντα (30) μινεσ από τθν θμερομθνία του χρόνου ζναρξθσ. 

4.4.2 Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 132 

«Τροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθν διάρκεια τουσ», του άρκρου 201 «Ρροθγοφμενθ γνϊμθ για τθν 

τροποποίθςθ ςφμβαςθσ» και του άρκρου 221 παρ. 11 περ. ςτϋ του Ν. 4412/2016. 

Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν. 

4412/2016 και τθν παράγραφο 5.2. τθσ παροφςασ58, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για τουσ λόγουσ 

τθσ παραγράφου 4.5, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α),  θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον επόμενο, 

κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν παροφςα διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ 

ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με 

τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν προςφορά που αυτόσ είχε 

υποβάλει (ριτρα υποκατάςταςθσ)59. Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται εφόςον εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ 

περιζλκει ςτθν ανακζτουςα αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ πάροδοσ τθσ 

προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ.  
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 Ρρβλ άρκρο 24 του ν. 4412/2016 
58

      Βλ. ιδίωσ τθν περ. γ τθσ παρ.4  του άρκρου 203 του ν. 4412/2016 
59

      Άρκρο 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  
         Ρρβλ., επίςθσ, Κατευκυντιρια Οδθγία 22 τθσ Αρχισ με τίτλο «Τροποποίθςθ ςυμβάςεων κατά τθ διάρκειά τουσ», Κεφάλαιο 

ΙΙΙ.Δ. ςθμείο Ι, ςελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΗΓΗ).   
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4.5 Γηθαέσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο60 

4.5.1. Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 

τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 

4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ,  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 

αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ διαδικαςία 

ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 

υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 

Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, για ζνα από τα 

αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, 

ε) ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό αναγκαςτικι 

διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι 

αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ και δεν τθρεί τουσ 

όρουσ αυτισ ι εάν βρεκεί ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, 

προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν καταγγείλει τθ ςφμβαςθ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο ανάδοχοσ ο 

οποίοσ κα βρεκεί ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι αποδεικνφει ότι 

είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ 

ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ.  

ςτ) ο ανάδοχοσ παραβεί αποδεδειγμζνα τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθν δζςμευςθ 

ακεραιότθτασ τθσ παρ. 4.3.2. τθσ παροφςασ. 
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 Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκάο – Απαηηνύκελα δηθαηνινγεηηθΪ πιεξσκάο αλαδόρνπ - 

Κξαηάζεηο 

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί είτε ςυνολικά είτε τμθματικά με το 100% τθσ 

ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν εκάςτοτε οριςτικι παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν από τθν Επιτροπι 

παραλαβισ. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 

δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/201661, κακϊσ 

και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 

ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

Στθν παροφςα ςφμβαςθ, τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ’ ελάχιςτον τα εξισ: 

α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ  παραλαβισ, ςφμφωνα με το άρκρ. 208 περί 

παραλαβισ υλικϊν, 

β) Αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του φορζα. 

γ) Τιμολόγιο του προμθκευτι 

δ) Ριςτοποιθτικά φορολογικισ ενθμερότθτασ  και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 

διατάξεισ. 

Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν, οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν 

πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν κείμενθ 

νομοκεςία. 

Σε περίπτωςθ που θ πλθρωμι του αναδόχου κακυςτεριςει από τθν Ανακζτουςα Αρχι τριάντα (30) 

θμερολογιακζσ θμζρεσ μετά τθν θμερομθνία παραλαβισ από αυτιν του τιμολογίου ι άλλου ιςοδφναμου 

για πλθρωμι εγγράφου, τότε θ ανακζτουςα αρχι (οφειλζτθσ), ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ 

υποπαραγράφου Η5 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Ρροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 

2011/7 τθσ 16θσ Φεβρουαρίου 2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ 

εμπορικζσ ςυναλλαγζσ), κακίςταται υπεριμεροσ και οφείλει τόκουσ χωρίσ να απαιτείται όχλθςθ από τον 

ανάδοχο. 

 

5.1.2. Κρατιςεισ  

Τον ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ 

νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ ςτον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ο Φ.Ρ.Α. 24% βαρφνει τον Διμο Ακθναίων. Ιδίωσ 

βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ φψουσ 0,1% επί όλων των ςυμβάςεων που υπάγονται ςτον Ν. 4412/2016, αξίασ άνω των χιλίων 

(1.000€) ευρϊ, ανεξάρτθτα από τθν πθγι προζλευςθσ τθσ χρθματοδότθςθσ, υπζρ τθσ ΕΑΔΘΣΥ (παρ.3 

άρκρο 7 Ν.4912/2022). 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, θ οποία υπολογίηεται επί 

τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό 

παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό του 

Υπουργείου Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ, ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 
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 Άρκρο 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 102 του ν. 4782/2021.  
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γ) Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20% (άρκρο 7 τθσ ΥΑ 5143/05.12.2014 (ΦΕΚ 3335/11.12.2014 τεφχοσ Βϋ)). 

δ) Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 

ειςοδιματοσ επί του κακαροφ ποςοφ. 

ε) Ζξοδα δθμοςίευςθσ περίλθψθσ τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ (αρχικισ και τυχόν επαναλθπτικισ). Κατά τθν 

υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ κα προςκομίηεται από τον Ανάδοχο το αποδεικτικό πλθρωμισ του κόςτουσ 

εξόδων δθμοςίευςθσ από τθ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν (τθλ. 210 5277305, email: t.logistiriou@athens.gr).  

 

5.2 Κάξπμε νηθνλνκηθνύ θνξΫα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου  

Εάν ο Ανάδοχοσ δεν ςυμμορφϊνεται προσ τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ και από τισ 

διατάξεισ που τθν διζπουν ι προσ τισ νόμιμεσ εντολζσ και υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ, καλείται με ειδικι 

όχλθςθ από τθν αρμόδια Υπθρεςία να ςυμμορφωκεί προσ τισ υποχρεϊςεισ αυτζσ ι τισ εντολζσ μζςα ςε 

εφλογθ προκεςμία ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ62 

από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, ςφμφωνα  με 

τα οριηόμενα ςτο αρκρ.103 του ν.4782/21 και με απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, 

φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου: 

α) εάν δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι 

πρόςκλθςθ, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, τότε κθρφςςεται ζκπτωτοσ, 

καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ διαδικαςία του 

άρκρου 103 Ρρόςκλθςθ για υποβολι δικαιολογθτικϊν του ν. 4412/2016 για τον προςφζροντα που 

υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

β) εάν δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν ςυμμορφωκεί με 

τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ διατάξεισ, 

εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

γ) εφόςον δεν υποβάλει τα ςυμβατικά αγακά (ςειρινεσ) ι δεν προβεί ςτθν αντικατάςταςι τουσ  μζςα 

ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι, ςφμφωνα με τα 

όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016, όπωσ ιςχφει. 

Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από τθ ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ 

γ), θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ τθσ 

παροφςασ παραγράφου και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να 

προβεί ο ανάδοχοσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του (θ ταςςόμενθ προκεςμία πρζπει να 

είναι εφλογθ και ανάλογθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ και πάντωσ όχι μικρότερθ των 15 θμερϊν).  Αν θ ωσ 

άνω προκεςμία παρζλκει χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία 

τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ. 

Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

                                                           
62 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 103 του ν. 4782/2021 
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Στον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 

αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ: 

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά περίπτωςθ. 

Επιπλζον μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 

προμθκειϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτο πεδίο εφαρμογισ του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 

β) καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ, που προκφπτει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 

προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 

ανακζτοντασ το ανεκτζλεςτο αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ ςτον επόμενο κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό 

φορζα που ζχει λάβει μζροσ ςτθ διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. Αν ο οικονομικόσ φορζασ 

του προθγοφμενου εδαφίου δεν αποδεχκεί τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να 

προμθκευτεί τα αγακά, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, από 

τρίτο οικονομικό φορζα είτε με διενζργεια νζασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ είτε με προςφυγι ςτθ 

διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εφόςον ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ του 

άρκρου 32.  

Το διαφζρον υπολογίηεται με τον ακόλουκο τφπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Ρ Ππου: Δ = Διαφζρον που κα προκφψει εισ βάροσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον αυτι 

προμθκευτεί τα αγακά που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα, 

ςφμφωνα με τα ανωτζρω αναφερόμενα. Το διαφζρον λαμβάνει κετικζσ τιμζσ, αλλιϊσ κεωρείται ίςο με 

μθδζν. 

ΤΚΤ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 

ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςτον νζο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμι κατακφρωςθσ τθσ προμικειασ των αγακϊν, που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον 

ζκπτωτο οικονομικό φορζα, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ από τθν οποία κθρφχκθκε ζκπτωτοσ ο οικονομικόσ 

φορζασ. 

Ρ = Συντελεςτισ προςαφξθςθσ προςδιοριςμοφ τθσ ζμμεςθσ ηθμίασ που προκαλείται ςτθν ανακζτουςα 

αρχι από τθν ζκπτωςθ του αναδόχου ο οποίοσ λαμβάνει τθν τιμι 1,01.  

Ο καταλογιςμόσ του διαφζροντοσ επιβάλλεται ςτον ζκπτωτο οικονομικό φορζα με απόφαςθ τθσ 

ανακζτουςασ αρχισ, που εκδίδεται ςε αποκλειςτικι προκεςμία δεκαοκτϊ (18) μθνϊν μετά τθν ζκδοςθ και 

τθν κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κιρυξθσ εκπτϊτου, και εφόςον κατακυρωκεί θ προμικεια των αγακϊν 

που δεν προςκομίςτθκαν προςθκόντωσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα ςε τρίτο οικονομικό φορζα. 

Για τθν είςπραξθ του διαφζροντοσ από τον ζκπτωτο οικονομικό φορζα μπορεί να εφαρμόηεται θ 

διαδικαςία του Κϊδικα Είςπραξθσ Δθμόςιων Εςόδων. Το διαφζρον ειςπράττεται υπζρ τθσ ανακζτουςασ 

αρχισ. 

5.2.2 Κυρϊςεισ 

Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι λιξθσ 

του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 

πρόςτιμο63 πζντε τοισ εκατό (5%) επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Το παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 

χωρίσ ΦΡΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 

                                                           
63 Άρκρο 207 του ν. 4412/2016. 
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παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 

αυτϊν. 

Κατά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 

αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 

ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 

φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Θ είςπραξθ του προςτίμου γίνεται με παρακράτθςθ από το ποςό πλθρωμισ του αναδόχου ι, ςε 

περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, 

εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο επιβάλλεται αναλόγωσ ςε όλα τα μζλθ τθσ 

ζνωςθσ. 

5.2.3 Γνωςτοποίθςθ κιρυξθσ αναδόχου ωσ εκπτϊτου  

Θ κιρυξθ του αναδόχου ωσ εκπτϊτου γνωςτοποιείται από τθν ανακζτουςα αρχι, αμελλθτί, ςτθν 

ΕΑΑΔΘΣΥ, θ οποία είναι αρμόδια για τθν τιρθςθ ςχετικοφ μθτρϊου. Τα ςτοιχεία του μθτρϊου 

αξιοποιοφνται κατά τθν εφαρμογι του άρκρου 74, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ 

ςυμβάςεισ. 

5.3 ΓηνηθεηηθΫο πξνζθπγΫο θαηΪ ηε δηαδηθαζέα εθηΫιεζεο ησλ ζπκβΪζεσλ 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 

άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ – Τρόποσ – Τόποσ παράδοςθσ 

των ειδϊν – Ραράταςθ του χρόνου παράδοςθσ), 4.4 (Διάρκεια Σφμβαςθσ – Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά 

τθ διάρκειά τθσ) 6.3 (Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν 

όρων να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ 

ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ 

πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ 

επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα 

από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ βϋ τθσ παραγράφου 11 του 

άρκρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ 

κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ 

οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν 

αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ 

απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ 

απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

5.4 Γηθαζηηθά επέιπζε δηαθνξώλ 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 

πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 

τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 

και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/201664. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 

προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 

4412/2016 και τθν παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ 

απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε 

από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον 

                                                           
64

 Άρκρο 205Α του ν. 4412/2016.  
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ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ 

διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 
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6. ΥΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΡΟΠΟ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο – Σξόπνο – Σόπνο παξΪδνζεο ησλ εηδώλ – ΠαξΪηαζε ηνπ ρξόλνπ 

παξΪδνζεο 

6.1.1. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να παραδϊςει τα προσ προμικεια είδθ μζςα ςε διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν 

από τον χρόνο ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με τα άρκρα 8 και 12  του Ραραρτιματοσ II       

Συγγραφι Υποχρεϊςεων” τθσ παροφςασ. 

6.1.2 Θ παράδοςθ και θ παραλαβι των ειδϊν κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.4412/16. Θ 

παράδοςθ των ειδϊν κα γίνει τμθματικά και ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ Δ/νςθσ Θλεκτρολογικοφ. 

6.1.3 Ο τόποσ υλοποίθςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, κα υποδειχκεί κάκε φορά από τθ Διεφκυνςθ 

Θλεκτρολογικοφ ςφμφωνα και με τθν Τεχνικι Ζκκεςθ. 

6.1.4. Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 

ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ: 

α) τθροφνται οι όροι τθσ διάταξθσ του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016, περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων κατά 

τθ διάρκεια τουσ, 

β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

μετά από γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και 

εφόςον ςυμφωνεί ο προμθκευτισ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι, το οποίο 

υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου. 

γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ.  

  

Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν 

ςυνυπολογίηεται ςτο ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 

Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ ζπειτα από αίτθμα του αναδόχου, 

επιβάλλονται οι κυρϊςεισ που προβλζπονται ςτο ν. 4412/2016 για εκπρόκεςμθ παράδοςθ προμικειασ. 

 

 6.1.5 Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από 

γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ, ο ςυμβατικόσ 

χρόνοσ φόρτωςθσ- παράδοςθσ των ειδϊν μπορεί να μετατίκεται. 

Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρω βίασ ι άλλου ιδιαιτζρωσ ςοβαροφ λόγου, 

που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Στισ 

περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου φόρτωςθσ – παράδοςθσ, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. 

6.1.6 Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ  χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 

λιξει ο παρατακείσ κατά τα ανωτζρω χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκοφν τα ςυμβατικά είδθ, ο προμθκευτισ 

κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

 6.1.7 Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 

υποδοχισ των ειδϊν και τθν Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ, για τθν θμερομθνία που 

προτίκεται να παραδϊςει τα είδθ, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

 Μετά από κάκε προςκόμιςθ είδουσ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να 

υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο 

αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το είδοσ, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ 

τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 
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Θ παραλαβι, μπορεί να γίνεται ςυνολικά ι τμθματικά και θ πλθρωμι τθσ αξίασ των ειδϊν κα 

πραγματοποιείται με τθν πρόοδο τθσ παράδοςθσ των ειδϊν ςτο Διμο, εφόςον ςυντάςςεται και 

υπογράφεται κάκε φορά το αντίςτοιχο πρωτόκολλο παραλαβισ και υποβάλλονται εγκαίρωσ όλα τα 

απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ του εντάλματοσ πλθρωμισ. 

6.2  Παξαιαβά ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζύκβαζεο - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβάο 

ησλ πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των τοποκετθμζνων ειδϊν-ςειρινων, κα γίνει από αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ – 

Ραρακολοφκθςθσ  που κα οριςτεί ςφμφωνα με  το άρκρο 221 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει, και θ διαδικαςία τθσ παραλαβισ κα γίνει διαδοχικά ωσ εξισ: 

α) Αρχικά θ αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ , κα ελζγξει το παραδοκζν είδοσ ποςοτικά ςφμφωνα με τα 

ςχετικά παραςτατικά του αναδόχου και 

β)Θ παραλαβι κα ολοκλθρωκεί κατόπιν του ελζγχου που προβλζπεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Τα 

παραδοτζα είδθ πρζπει να είναι όμοια με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τα προςκομιςκζντα δείγματα, 

όπου αυτά υφίςτανται.  

6.2.2 Κατά τθ διαδικαςία παραλαβισ  διενεργείται ο απαιτοφμενοσ ζλεγχοσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα 

ςτθ ςφμβαςθ, μπορεί δε να καλείται να παραςτεί και  εκπρόςωποσ του αναδόχου. Μετά τθν ολοκλιρωςθ 

τθσ διαδικαςίασ, θ επιτροπι παραλαβισ: α) είτε παραλαμβάνει τα ςυμβατικά είδθ εφόςον καλφπτονται οι 

απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ β) είτε ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των 

ειδϊν, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 105 του ν.4782/21. Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε 

τμθματικζσ παραλαβζσ.  

Ο Διμοσ διατθρεί το δικαίωμα προςκόμιςθσ, τόςο των δειγμάτων όςο και των υπόλοιπων προσ παράδοςθ 

ειδϊν, ςε κατάλλθλα εξειδικευμζνο εργαςτιριο, διαπιςτευμζνο από τον ΕΣΥΔ για ζλεγχο με ζξοδα του 

Αναδόχου. 

6.2.3 Αν θ επιτροπι παραλαβισ κρίνει ότι τα προμθκευόμενα είδθ δεν ανταποκρίνονται πλιρωσ ςτουσ 

όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντάςςεται πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ, που αναφζρει τισ παρεκκλίςεισ 

που διαπιςτϊκθκαν από τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενεσ παρεκκλίςεισ 

επθρεάηουν τθν καταλλθλότθτά του και ςυνεπϊσ αν μποροφν οι τελευταίεσ να καλφψουν τισ ςχετικζσ 

ανάγκεσ.  

6.2.4 Για τθν εφαρμογι τθσ προθγοφμενθσ παραγράφου ορίηονται τα ακόλουκα:  

α) Στθν περίπτωςθ που διαπιςτωκεί ότι, δεν επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ 

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ παραλαβι των εν λόγω παραδοτζων, με 

ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, θ οποία κα πρζπει να είναι ανάλογθ προσ τισ διαπιςτωκείςεσ 

παρεκκλίςεισ. Μετά τθν ζκδοςθ τθσ ωσ άνω απόφαςθσ, θ επιτροπι παραλαβισ υποχρεοφται να προβεί 

ςτθν οριςτικι παραλαβι των παραδοτζων τθσ ςφμβαςθσ και να ςυντάξει ςχετικό πρωτόκολλο οριςτικισ 

παραλαβισ, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτθν απόφαςθ.  

β) Αν διαπιςτωκεί ότι επθρεάηεται θ καταλλθλότθτα, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ των οριηομζνων ςτο άρκρο 

220.  

6.2.5 Αν παρζλκει χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ 

του παραδοτζου από τον οικονομικό φορζα και δεν ζχει εκδοκεί πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ 

παραγράφου α) ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου β), κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει 

ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.  
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6.2.6 Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 

πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθ ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 

απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 

τα μζλθ τθσ επιτροπισ τθσ παραγράφου 6.2.1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ 

διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Θ 

εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν τθν ολοκλιρωςθ όλων των προβλεπομζνων 

από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. Οποιαδιποτε ενζργεια που ζγινε 

από τθν αρχικι επιτροπι παραλαβισ, δεν λαμβάνεται υπόψθ. 

 

6.3  Απόξξηςε παξαδνηΫσλ – ΑληηθαηΪζηαζε 

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ των παραδοτζων, με απόφαςθ του 

αποφαινόμενου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου μπορεί να εγκρίνεται θ 

αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι 

προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 

αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 

προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα είδθ που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 

και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 

κυρϊςεισ. 

 Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με τθν 

απορριφκείςα και αφοφ αυτι παραλθφκεί οριςτικά. Στθν περίπτωςθ αυτι ο προμθκευτισ 

υποχρεοφται να παραλάβει τθν ποςότθτα που απορρίφκθκε και αντικαταςτάκθκε μζςα ςε είκοςι (20) 

θμζρεσ από τθν θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζασ ποςότθτασ.  

    Θ προκεςμία αυτι μπορεί να παρατακεί φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι, που υποβάλλεται 

απαραίτθτα πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ, με απόφαςθ του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου με τθν οποία και επιβάλλεται πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ 

αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ.  

  Αν παρζλκει θ προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ δεν παρζλαβε τθν 

απορριφκείςα ποςότθτα, ο φορζασ μπορεί να προβεί ςτθν καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ, 

κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

      Με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 

οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι των υλικϊν που απορρίφκθκαν πριν από τθν 

αντικατάςταςι τουσ, με τθν προχπόκεςθ ο προμθκευτισ να κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ που να 

καλφπτει τθν καταβλθκείςα αξία τθσ ποςότθτασ που απορρίφκθκε.            

    Αν ο προμθκευτισ κακυςτεριςει από υπαιτιότθτά του τθν παράδοςθ τθσ προμικειασ ςτο ∆ιµο πζραν 

από τον ςυμφωνοφμενο παραπάνω χρόνο (ι τθσ τυχόν παράταςθσ που κα δοκεί) ιςχφουν οι 

προβλεπόμενεσ διατάξεισ του νόμου 4412/2016. Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ κακυςτεριςει από 

υπαιτιότθτά του, τθν ολικι ι τμθματικι παράδοςθ , µε τθν ζννοια που ςθμειϊνεται ςτον όρο από το 

άρκρο αυτό, περιςςότερο από (30) τριάντα θμζρεσ, τότε μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ µε απόφαςθ του  
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αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου. 

6.4  Οινθιάξσζε εθηΫιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν ςυντρζχουν οι εξισ προχποκζςεισ:  

α) Θ προμικεια παραδόκθκε ςτο ςφνολό τθσ.  

β) Ραραλιφκθκαν οριςτικά ποςοτικά και ποιοτικά τα είδθ που παραδόκθκαν.  

γ) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν κυρϊςεισ ι 

εκπτϊςεισ και 

δ) Εκπλθρϊκθκαν και οι λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 

αποδεςμεφκθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ και καλισ λειτουργίασ, κατά τα προβλεπόμενα 

από τθν παροφςα διακιρυξθ. 

 

 

 

Η ΤΝΣΑΞΑΑ Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΗ 

   

   

 

Καλλιόπθ Ράλλθ 

 

Καλλιόπθ Ράλλθ 

 

Δθμιτριοσ Ρ. Αυγερινόσ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ – ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΘΣ 

ΔΘΜΟΣ ΑΘΘΝΑΙΩΝ                                                             

ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΓΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΟΥ                        

ΤΜΘΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ ΚΑΙ 

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ                                                                                      

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΘ : ΑΝΑΡΑΥΣΕΩΣ & ΑΗΘΚΟΤΣΙΚΑ 20 

ΡΛΘ.: ΓΚΟΥΜΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ                                                                           

ΤΘΛ.: 210 9224873 

EMAIL: 

t.dioikitikis.ypostirixis.electrologiko@athens.gr 

n.gkoumas@athens.gr 

“ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΕΙΘΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022’’ 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΘΣ: 

#74.400,00 €# 

(ςυμπ/νου ΦΡΑ  24%) 

ΚΑ: 6493.001 Φ 0   

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:  

35240000-8 –  Σειρινεσ  

 

      

 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ 

 

Θ παροφςα ςφμβαςθ με τίτλο :  

«Ρρομικεια ςειρινων ζτουσ 2022» 

περιλαμβάνει τθν προμικεια εγκατάςταςθ και παράδοςθ ςε πλιρθ λειτουργία δζκα (10) Θλεκτρονικϊν 

ςειρινων ςυναγερμοφ Ρολιτικισ Άμυνασ ςτα παρακάτω ςθμεία :  

 

1. ΔϋΤ.Ρ.Α Ομόνοια (Μαρακϊνοσ 15) 

2. ΔϋΤ.Ρ.Α Ομόνοια (Σωκράτουσ 58) 

3. ΕϋΤ.Ρ.Α Εξαρχείων (Β.Δ. πλευρά Λόφου Λυκαβθτοφ) 

4. ΣΤϋΤ.Ρ.Α Κυψζλθσ (Υακίνκου 5) 

5. ΗϋΤ.Ρ.Α. Ρετραλϊνων (Καρφδθ 3) 

6.Τ.Ρ.Α. Αμπελοκιπων (Λεωφ. Αλεξάνδρασ και Δθμ. Σοφτςου 48) 

7.Τ.Ρ.Α. Αμπελοκιπων (Σλιμαν 32) 

8.Τ.Ρ.Α. Αγ. Ραντελειμονα Αχαρνϊν (Θιρασ 89) 

https://www.cityofathens.gr/organotiki-domi-dimoy-athinaion/ypiresies/texnikes-ypiresies
https://www.cityofathens.gr/organotiki-domi-dimoy-athinaion/ypiresies/texnikes-ypiresies
mailto:t.dioikitikis.ypostirixis.electrologiko@athens.gr
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9. ΓϋΤ.Ρ.Α. Ραγκρατίου (Ρρατίνου 49) 

10.ΗϋΤ.Ρ.Α. Ρετραλϊνων (Τρϊων 123) 

 

Οι ςειρινεσ κα πρζπει να είναι χαρακτθριςμζνεσ ωσ Υλικά για τθν Ρολιτικι Άμυνα. Θα ακολουκοφν 

πλιρωσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Υπουργείου Ρροςταςίασ του Ρολίτθ  (πρϊθν Υπουργείου Δθμοςίασ 

Τάξεωσ) Ρ.Σ.Ε.Α. και το πρακτικό Νο 4/1980 τθσ επιτροπισ Ε.Ε.Υ.Ρ. και τισ μεταγενζςτερεσ ςυμπλθρϊςεισ 

τουσ, δθλαδι τθσ υπ’ αρικμ. 5322/3/1-ρπηϋ,16.9.2016, Απόφαςθσ, Ρροςκικθ – ςυμπλιρωςθ των 

υπαρχουςϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, δθλαδι του υπ’ αρικμ. 4/1980 Ρρακτικοφ τθσ Ε.Ε.Υ.Ρ., του 

Αναπλθρωτι Υπουργοφ Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ. 

 

 Θ πιςτοποίθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τισ ςειρινεσ κα γίνεται με 

προςκόμιςθ κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, Απόφαςθσ Αδειϊν Κυκλοφορίασ Υλικϊν Ρολιτικισ Άμυνασ 

από το αρμόδιο για τθν ζγκριςθ και το χαρακτθριςμό τουσ, Υπουργείο Ρροςταςίασ του Ρολίτθ/Υπθρεςία 

Ρ.ΑΜ-Ρ.Σ.Ε.Α., ωσ υλικά πολιτικισ άμυνασ και είναι κατάλλθλα για τθ χριςθ που προορίηονται, ςφμφωνα 

με το Ν.Δ. 17/1974 "Ρερί Ρολιτικισ Σχεδιάςεωσ Εκτάκτου Ανάγκθσ" (Φ.Ε.Κ. 236 Αϋ, 2.9.1974). 

 

Θ εν λόγω προμικεια κα διενεργθκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4782/2021. 

Ο προχπολογιςμόσ τθσ προμικειασ ανζρχεται ςτο ποςό των  74.400,00 ευρϊ, ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α. 24%, ιτοι 

ποςοφ 60.000,00 ευρϊ πλζον Φ.Ρ.Α. 24%, και κα βαρφνει τον Ρροχπολογιςμό του Διμου του 

Οικονομικοφ ζτουσ 2022 ςτον Κ.Α. 6493.001 Φ0. 

 

Ωσ μζγιςτοσ χρόνοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ ανωτζρω ςφμβαςθσ κακορίηονται 6 μινεσ μετά τθν υπογραφι 

τθσ. 

 

Εντόσ του ωσ άνω χρονικοφ διαςτιματοσ, οι ςειρινεσ κα μεταφερκοφν, τοποκετθκοφν και κα 

εγκαταςτακοφν ςε πλιρθ λειτουργία ςτα ςθμεία που αναφζρονται ςτθν Τεχνικι Ζκκεςθ. Θ 

απεγκατάςταςθ των παλαιϊν ςειρινων κα γίνει από τον ανάδοχο με ζξοδά του και κα μεταφερκοφν ςε 

χϊρο που κα υποδείξει θ Δ/νςθ  Θλεκτρολογικοφ.  Στθν τιμι που αναφζρεται  ςτον ενδεικτικό 

προχπολογιςμό ςυμπεριλαμβάνονται και  τα απαραίτθτα  μικροχλικά που τυχόν κα χρειαςτοφν. 

 

 

 

Ο ΤΝΣΑΞΑ ΜΗΥΑΝΙΚΟ    Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ             Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ 

           ΣΜΗΜΑΣΟ                   ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

 

 

 

 

   ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΚΟΤΜΑ          ΔΤΑΓΓΔΛΙΑ ΒΑΙΛΗΑ                 ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΦΤΛΛΟ            
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ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ 

 

Οι θλεκτρονικζσ ςειρινεσ ςυναγερμοφ κα πρζπει να είναι χαρακτθριςμζνεσ ωσ Υλικά για τθν Ρολιτικι 

Άμυνα. Θα ακολουκοφν πλιρωσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ του Υπουργείου Ρροςταςίασ του Ρολίτθ  

(πρϊθν Υπουργείου Δθμοςίασ Τάξεωσ) Ρ.Σ.Ε.Α. και το πρακτικό Νο 4/1980 τθσ επιτροπισ Ε.Ε.Υ.Ρ. και τισ 

μεταγενζςτερεσ ςυμπλθρϊςεισ τουσ, δθλαδι τθσ Υπ’ αρικμ. 5322/3/1-ρπηϋ,16.9.2016, Απόφαςθσ, 

Ρροςκικθ – ςυμπλιρωςθ των υπαρχουςϊν Τεχνικϊν Ρροδιαγραφϊν, δθλαδι του υπ’ αρικμ. 4/1980 

Ρρακτικοφ τθσ Ε.Ε.Υ.Ρ., του Αναπλθρωτι Υπουργοφ Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ. 

 Θ πιςτοποίθςθ τθσ ςυμμόρφωςθσ με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ για τισ ςειρινεσ κα γίνεται με 

προςκόμιςθ κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, Απόφαςθσ Αδειϊν Κυκλοφορίασ Υλικϊν Ρολιτικισ Άμυνασ 

από το αρμόδιο για τθν ζγκριςθ και το χαρακτθριςμό τουσ, Υπουργείο Ρροςταςίασ του Ρολίτθ/Υπθρεςία 

Ρ.ΑΜ-Ρ.Σ.Ε.Α., ωσ υλικά πολιτικισ άμυνασ και είναι κατάλλθλα για τθ χριςθ που προορίηονται, ςφμφωνα 

με το Ν.Δ. 17/1974 "Ρερί Ρολιτικισ Σχεδιάςεωσ Εκτάκτου Ανάγκθσ" (Φ.Ε.Κ. 236 Αϋ, 2.9.1974). 

 

Επιπλζον των ανωτζρω οι προσ προμικεια θλεκτρονικζσ ςειρινεσ, πρζπει να ζχουν :  

α) Δυνατότθτα  να λειτουργιςουν με ςφςτθμα αυτοματιςμοφ. 

β) Κατάλλθλθ υποδοχι ςφνδεςθσ τθλεφωνικισ γραμμισ, θ οποία να δφναται να ςυνδεκεί με κακοριςμζνο 

τθλεφωνικό αρικμό (που κα οριςτεί από τθν ΡΣΕΑ ςε ςυνεργαςία με τον Ο.Τ.Ε.), ςτα πλαίςια του 

ςυςτιματοσ τθλεχειριςμοφ Σ.Α.Τ./Θ.Σ.Σ. 

γ) Δυνατότθτα ςφνδεςθσ ςε ζνα νζο δίκτυο ψθφιακισ τεχνολογίασ (μζςω δικτφου οπτικϊν ινϊν).  

Αναλυτικι Ρεριγραφι Θλεκτρονικισ Σειρινασ Συναγερμοφ 

Οι θλεκτρονικζσ ςειρινεσ τίκενται ςε λειτουργία μζςω τθσ Κεντρικισ Μονάδασ, ςυνδζονται με θχθτικό 

ςυγκρότθμα αναρτθμζνο επί ιςτοφ και υποςτθρίηονται από λοιπό εξοπλιςμό:  

 

(1) Κεντρικι Μονάδα: 

 

(α) Θ Κεντρικι Μονάδα περιλαμβάνει τα απαραίτθτα για τθν λειτουργία θλεκτρικά και θλεκτρονικά μζρθ, 

τοποκετθμζνα εντόσ μεταλλικοφ πίνακα καταλλιλων διαςτάςεων βαμμζνου με θλεκτροςτατικι βαφι και 

βακμό προςταςίασ τουλάχιςτον  IP66, κακϊσ και πλιρεσ ςφςτθμα γεφφρωςθσ όλων των μεταλλικϊν 

μερϊν τθσ, ςυμπεριλαμβανομζνου του μεταλλικοφ πίνακα με τθ γείωςθ. 

(β) Ο μεταλλικόσ πίνακασ αςφαλίηει με κλειδαριά αςφαλείασ και ςτθν εμπρόςκια όψθ φζρει κατ’ ελάχιςτο 

τρεισ (3) ενδεικτικζσ λυχνίεσ (LED), οι οποίεσ καταδεικνφουν τθν παρουςία ρεφματοσ δικτφου, τθν 

ενεργοποίθςθ τθσ ςειρινασ, κακϊσ και τθν επιβεβαίωςθ καλισ λειτουργίασ ςφνδεςθσ με το ςφςτθμα 

Σ.Α.Τ./Θ.Σ.Σ. 

(γ) Για τθν τροφοδοςία τθσ Κεντρικισ Μονάδασ χρθςιμοποιείται μονοφαςικι ι τριφαςικι παροχι 

ρεφματοσ δικτφου Δ.Ε.Θ. ςυχνότθτασ 50 – 60 Hz, μζςω διακριτοφ αςφαλειοδιακόπτθ ςφνδεςθσ. 

(δ) Θ Κεντρικι Μονάδα περιλαμβάνει μία ι περιςςότερεσ βακμίδεσ ψθφιακϊν ενιςχυτϊν “CLASS D” , οι 

οποίοι δφναται να οδθγιςουν το Θχθτικό Συγκρότθμα, διαςφαλίηοντασ τισ οριηόμενεσ μετριςεισ του 

εδαφίου (ε) υπό τισ προχποκζςεισ του εδαφίου (η), τθσ υποπερίπτωςθσ (2) τθσ παροφςασ περίπτωςθσ (γ). 

Οι ψθφιακοί ενιςχυτζσ τοποκετοφνται κατάλλθλα ςε αερόψυκτεσ, φζρουν τα αναγκαία κυκλϊματα 

προςταςίασ και είναι χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ, παρζχοντασ τθ δυνατότθτα υποςτιριξθσ 

λειτουργίασ ςε κατάςταςθ αναμονισ. 
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(ε) Ρεραιτζρω θ Κεντρικι Μονάδα μεταξφ άλλων περιλαμβάνει:  

(i) Επεξεργαςτι τθσ θλεκτρονικισ ςειρινασ που επιτρζπει τθν αποκικευςθ ζωσ και 16 ςθμάτων 

ςυναγερμοφ με χρόνο αναπαραγωγισ ζωσ τριάντα (30) λεπτά, για κάκε ςιμα ςυναγερμοφ, 

δυνατότθτα προςομοίωςθσ θλεκτρονικισ ςειρινασ τα οποία ςε κάκε περίπτωςθ υπερκαλφπτουν 

τισ απαιτιςεισ Ρ.Α.Μ.- Ρ.Σ.Ε.Α. Για τα εν λόγω ςιματα ςυναγερμοφ παρζχεται δυνατότθτα 

προγραμματιηόμενθσ επιλογισ από τον χριςτθ μζςω του τοπικοφ ενςφρματου χειριςτθρίου, 

κακϊσ  και ενεργοποίθςθσ μζςω των υφιςτάμενων προδιαγραφϊν του ςυςτιματοσ Σ.Α.Τ./Θ.Σ.Σ. 

(ii) Θλεκτρονικι πλακζτα μζςω τθσ οποίασ πραγματοποιοφνται οι αναγκαίεσ ςυνδζςεισ. 

(iii) Κάκε αναγκαίο πρόςκετο εξοπλιςμό για τθν απρόςκοπτθ λειτουργία του ςυςτιματοσ με τθν 

επιφφλαξθ του κατωτζρω εδαφίου (η). 

(η) θτά απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ οποιαςδιποτε διάταξθσ ι εξοπλιςμοφ που επιτρζπει τθν πρόςβαςθ 

ςτθν θλεκτρονικι ςειρινα αςφρματα ι ενςφρματα πζραν του ςυςτιματοσ τθλεχειριςμοφ Σ.Α.Τ./Θ.Σ.Σ. ι του 

τοπικοφ ενςφρματου χειριςτθρίου του εδαφίου (α). 

θ) Θφρα ςφνδεςθσ με το ςφςτθμα Σ.Α.Τ./Θ.Σ.Σ. 

(κ) Θφρα ςφνδεςθσ με το τοπικό ενςφρματο χειριςτιριο του Λοιποφ εξοπλιςμοφ. 

(ι) Θφρα ςφνδεςθσ με τουσ οδθγοφσ ιχου του Ιςτοφ τθσ υποπερίπτωςθσ (3), εντόσ των οποίων οδεφουν τα 

καλϊδια ςφνδεςθσ με το Θχθτικό Συγκρότθμα τθσ υποπερίπτωςθσ (2). 

(ια) Σχεδιάγραμμα ςυνδεςμολογίασ τθσ Κεντρικισ  Μονάδασ πλαςτικοποιθμζνο και ςτερεωμζνο ςε 

εμφανζσ ςθμείο εντόσ του πίνακα. 

(ιβ) Σε εμφανζσ ςθμείο τθσ Κεντρικισ Μονάδασ ςτερεϊνεται μεταλλικι επιγραφι με ανεξίτθλθ χάραξθ 

ςτθν οποία αποτυπϊνονται τα τεχνικά χαρακτθριςτικά και ο ςειριακόσ αρικμόσ τθσ θλεκτρονικισ ςειρινασ 

με τα παρελκόμενά τθσ, κακϊσ και κάκε αναγκαία ςιμανςθ, που απορρζει από τισ προδιαγραφζσ 

αςφαλείασ. 

(2) Θχθτικό Συγκρότθμα: 

 

(α) Ρεριλαμβάνει μία ι περιςςότερεσ χοάνεσ (ςυςτοιχία) καταςκευαςμζνεσ από ελαφρφ μζταλλο ι κράμα, 

επιμελθμζνθσ καταςκευισ και βαμμζνα με κατάλλθλθ προςτατευτικι βαφι για προςταςία από τισ 

κλιματολογικζσ ςυνκικεσ. Επί των χοανϊν προςαρμόηονται οι οδθγοί ςυμπίεςθσ ιχου (Compression 

Drivers) και τα προςτατευτικά τουσ καλφμματα. 

(β) Θ παραγωγι ιχου επιτυγχάνεται με τουσ οδθγοφσ ςυμπίεςθσ διαφράγματοσ με πθνία τθσ ςειρινασ, οι 

οποίοι βρίςκονται εντόσ των μεταλλικϊν χοανϊν του θχθτικοφ ςυγκροτιματοσ και ςυνδζονται με τθν 

Κεντρικι Μονάδα. 

(γ) Ρροσ αποφυγι διείςδυςθσ πτθνϊν και ενδεχόμενθσ δθμιουργίασ φωλιάσ εντόσ του εςωτερικοφ του 

θχθτικοφ ςυγκροτιματοσ, αυτό προςτατεφεται από κατάλλθλο ανκεκτικό πλζγμα μεταλλικισ βαφισ. 

(δ) Θ ςειρινα παρζχει τθ δυνατότθτα παραγωγισ ιχων ςυχνότθτασ από 400Hz ζωσ 600Hz, 

προςομοιάηοντασ τον παραγόμενο ιχο Θλεκτρονικισ ςειρινασ. 

(ε) Θ εμβζλεια τθσ θλεκτρονικισ ςειρινασ, ελεγχόμενθ με κατάλλθλο όργανο (ντεςιμπελόμετρο) 

διαςφαλίηει τισ ακόλουκεσ τιμζσ μετριςεων:  

(i) Μετριςεισ ςτθν ίδια κατεφκυνςθ ςε κατάςταςθ νθνεμίασ από τθ κζςθ τθσ ςειρινασ :  
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Απόςταςθ 30m : 100-105db 

Απόςταςθ 60m :   90- 95db 

Απόςταςθ 120m : 80- 85db 

(ii) Μετριςεισ ςταυροειδοφσ από κζςεωσ ςειρινασ ςε κατάςταςθ νθνεμίασ κατά τισ οποίεσ 

λαμβάνονται 4 ενδείξεισ οργάνων  :  

 

Μζςθ τιμι ςε απόςταςθ 240m : 70db±2% 

Μζςθ τιμι ςε απόςταςθ 500m : 58db±2% 

(η) Για τθ λιψθ των μετριςεων κα υφίςτανται οι κατωτζρω προχποκζςεισ :  

(i) Οι μετριςεισ να λάβουν χϊρα εντόσ κατοικθμζνθσ περιοχισ τφπου κωμόπολθσ. 

(ii) Να μθν επικρατοφν δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ, δθλαδι ιςχυρόσ άνεμοσ και πολφ υψθλι 

υγραςία. 

 

(θ) Το θχθτικό ςυγκρότθμα φζρει όλα τα εξαρτιματα για τθ ςφνδεςθ με τθν Κεντρικι Μονάδα, κακϊσ και 

για τθ ςτιριξθ ςε ιςτό, ϊςτε να επιτυγχάνεται ελάχιςτο φψοσ  2,3 μζτρα (m) από το δάπεδο. 

(3) Ιςτόσ: 

(α) Ο μεταλλικόσ ιςτόσ με τθ βάςθ αποτελείται από ζνα ι περιςςότερα τεμάχια και ζχει ςκοπό τθν αςφαλι 

ανφψωςθ του θχθτικοφ ςυγκροτιματοσ ςτο ελάχιςτο φψοσ των  2,3 μζτρων (m) από το δάπεδο, κακϊσ και 

τθν εφκολθ ςυναρμολόγθςθ ι αποςυναρμολόγθςθ, ϊςτε να δφναται εφκολα να μεταφερκεί 

ςυμπεριλαμβανομζνου του θχθτικοφ ςυςτιματοσ από τρία μόνο άτομα. Για το ςκοπό αυτό ο μεταλλικόσ 

ιςτόσ με τθ βάςθ δεν πρζπει να υπερβαίνει τα εξιντα (60) χιλιόγραμμα (Kgr). Θ ςτιριξθ του ιςτοφ πζρα 

από τθ βάςθ κα αποτελείται από τρεισ (3) μεταλλικζσ αντθρίδεσ. 

(β) Ο μεταλλικόσ ιςτόσ κατάλλθλθσ διαμζτρου και θ βάςθ καταςκευάηονται από ανκεκτικό μζταλλο και 

προςτατεφονται από κατάλλθλθ βαφι από μίνιο και ελαιόχρωμα ι οποιαδιποτε άλλθ καταςκευι 

επιτυγχάνει ιςοδφναμθ ι βζλτιςτθ αντοχι και προςταςία. 

(γ) Ο ιςτόσ φζρει τουσ οδθγοφσ ιχου, κακϊσ και τα υλικά ςτιριξισ τουσ με αυτόν, εντόσ των οποίων 

οδεφουν τα καλϊδια ςφνδεςθσ με τθν Κεντρικι Μονάδα. Οι οδθγοί ιχου και τα εξαρτιματα ςφνδεςισ 

τουσ είναι βαρζωσ και ςτεγανοφ τφπου με βακμό προςταςίασ IP66. 

(4) Λοιπόσ εξοπλιςμόσ: 

Ρεριλαμβάνεται αναγκαίοσ εξοπλιςμόσ και παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ για τθν προςικουςα λειτουργία τθσ 

θλεκτρονικισ ςειρινασ, όπωσ: 

(α) Τοπικό ενςφρματο χειριςτιριο, κακϊσ και ο αναγκαίοσ εξοπλιςμόσ για τθ λειτουργία τθσ θλεκτρονικισ 

ςειρινασ μζςω καλωδίου ηεφξθσ με τθν Κεντρικι Μονάδα με δυνατότθτα απρόςκοπτθσ λειτουργίασ ςε 

απόςταςθ τουλάχιςτον πεντακοςίων (500) μζτρων από αυτι. Το εν λόγω χειριςτιριο παρζχει βακμό 

προςταςίασ IP44 και φζρει διακριτζσ διατάξεισ χειριςμοφ για τθν ζναρξθ και τθ λιξθ του ςυναγερμοφ. Για 

τθν αποφυγι εςφαλμζνθσ ενεργοποίθςθσ τθσ ςειρινασ από το τοπικό χειριςτιριο απαιτείται θ φπαρξθ 

κατάλλθλθσ αςφαλιςτικισ διάταξθσ (ενδεικτικά κλειδί). Ρεραιτζρω να φζρει κατάλλθλθ διάταξθ, ϊςτε να 

παρζχει τθ δυνατότθτα ενεργοποίθςθσ από τον χριςτθ ςυγκεκριμζνου ςυναγερμοφ κατά τα 

προβλεπόμενα ςτο ςθμείο (i) του εδαφίου (ε) . 

(β) Οποιαδιποτε αναγκαία βοθκθτικι διάταξθ ι εξοπλιςμόσ, που απαιτείται για άμεςθ ςφνδεςθ ςτο 

ςφςτθμα τθλεχειριςμοφ Σ.Α.Τ./Θ.Σ.Σ.  
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(γ) Κάκε αναγκαίο πρόςκετο εξοπλιςμό, που δεν αναφζρεται ςτα ανωτζρω εδάφια (α) και (β)  με τθν 

επιφφλαξθ του κατωτζρω εδαφίου (δ).  

(δ) θτά απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ οποιαςδιποτε διάταξθσ ι εξοπλιςμοφ, που επιτρζπει τθν 

πρόςβαςθ ςτθν θλεκτρονικι ςειρινα αςφρματα ι ενςφρματα, πζραν του ςυςτιματοσ τθλεχειριςμοφ 

Σ.Α.Τ./Θ.Σ.Σ. ι του τοπικοφ ενςφρματου χειριςτθρίου του ανωτζρω εδαφίου (α). 

(ε) Εγχειρίδιο χριςθσ και ςυντιρθςθσ του ςυνόλου του εξοπλιςμοφ ςτα Ελλθνικά. 

(η) Ραρεχόμενθ εργοςταςιακι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για το ςφνολο του εξοπλιςμοφ τθσ θλεκτρονικισ 

ςειρινασ κα είναι ελάχιςτθσ διάρκειασ δφο (2) ετϊν, και θ οποία δεν κα επιβαρφνει το κόςτοσ τθσ 

προμικειασ. Θ εργοςταςιακι εγγφθςθ κα καλφπτει χωρίσ καμιά επιπλζον επιβάρυνςθ τθσ υπθρεςίασ  και 

τθν αντικατάςταςθ ι επιδιόρκωςθ οποιαςδιποτε βλάβθσ ι φκοράσ ςυμβεί, μθ οφειλόμενθσ ςε κακό 

χειριςμό).  

(θ) Κατάλογο των χρθςιμοποιοφμενων υλικϊν όλων των τμθμάτων τθσ θλεκτρονικισ ςειρινασ. Για τθν 

Κεντρικι Μονάδα, το Θχθτικό Συγκρότθμα κακϊσ και το Λοιπό Εξοπλιςμό των ανωτζρω εδαφίων (α), (β) 

και (γ), κα περιλαμβάνεται και κατάλογοσ όλων των ςυςτατικϊν μερϊν ςε επίπεδο καταςκευαςτι, 

μοντζλου και ςθμάτων ποιότθτασ που κρίνεται ςκόπιμο να φζρουν αυτά. 

(5) Ρροδιαγραφζσ αςφαλείασ και λοιπζσ απαιτιςεισ: ΣΕΙΘΝΩΝ 

 

 (α) Θ θλεκτρονικι ςειρινα μετά των βαςικϊν τμθμάτων που περιλαμβάνει διαςφαλίηει ςυμμόρφωςθ με 

το ςφνολο τθσ εφαρμοηόμενθσ ενωςιακισ νομοκεςίασ, ιτοι με τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ Νομοκεςίεσ ι/και 

Κανονιςμοφσ, όπωσ επαλθκεφεται από τθν Διλωςθ Συμμόρφωςθσ CE και τον Τεχνικό Φάκελο που 

περιλαμβάνει μεταξφ άλλων εκκζςεισ δοκιμϊν από φορζα / εργαςτιριο διαπιςτευμζνο από φορζα 

διαπίςτευςθσ που είναι μζλοσ τθσ Ε.Α. (European Accreditation). 

(β) Ο Τεχνικόσ Φάκελοσ διαςφαλίηει ςυμμόρφωςθ ωσ προσ το ακόλουκο κατ’ ελάχιςτον πλαίςιο :  

(i) Οδθγία 2004/108/ΕΚ περί θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ, όπωσ ενςωματϊκθκε ςτο εκνικό 

δίκαιο με τθν Κ.Υ.Α. 50268/5137/2007 (Β’ 1853) 

 

(ii) Οδθγία  2014/35/ΕΕ περί θλεκτρολογικοφ υλικοφ χαμθλισ τάςθσ (LVD), όπωσ ενςωματϊκθκε 

ςτο εκνικό δίκαιο με τθν Κ.Υ.Α. 51157/ΔΤΒΝ1129/2016 (Β’ 1425). 

 

(iii) Οδθγία  2011/65/ΕΕ περί επικίνδυνων ουςιϊν ςε θλεκτρικό και θλεκτρονικό εξοπλιςμό 

(ROHS), όπωσ ενςωματϊκθκε ςτο εκνικό δίκαιο με το Ρ.Δ. 114/2013 (Α’ 147). 

 

(iv) Οδθγία 2009/125/ΕΚ και οι κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 15 αυτισ εφαρμοςτικζσ πράξεισ, 

περί οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ, όςον αφορά τα προϊόντα που καταναλϊνουν ενζργεια 

(ECODESIGN), όπωσ ενςωματϊκθκε ςτο εκνικό δίκαιο με το Ρ.Δ. 32/2010 (Α’ 70) και 

τροποποιικθκε με το Ρ.Δ. 7/2011 (Α’ 14). 

 

(γ) Ο Τεχνικόσ Φάκελοσ περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον το ςφνολο των προβλεπομζνων ςτοιχείων του 

κεςμικοφ πλαιςίου του  ανωτζρω εδαφίου (β). 

(δ) Θ θλεκτρονικι ςειρινα διαςφαλίηει αξιόπιςτθ λειτουργία ςε κερμοκραςία μεταξφ των 

 -25 ζωσ +60 βακμϊν Κελςίου.  
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ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ: 

Η τεχνική προςφορά των ςειρήνων θα περιλαμβάνει τα κάτωθι ζγγραφα:  

 Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE,  

 Ριςτοποιθτικό Συςτιματοσ Διαχείριςθσ Ροιότθτασ κατά το πρότυπο  ISO 9001:2015 ι ιςοδφναμο,  

 Ριςτοποιθτικό Συςτιματοσ Ρεριβαλλοντικισ Διαχείριςθσ κατά το πρότυπο ISO 14001:2015  ι  

ιςοδφναμο, 

 Ριςτοποιθτικό Συςτιματοσ Διαχείριςθσ τθσ Υγείασ & Αςφάλειασ ςτουσ χϊρουσ εργαςίασ κατά το 

πρότυπο ISO 45001:2018 ι ιςοδφναμο, 

 Απόφαςθ Άδειασ Κυκλοφορίασ Υλικοφ Ρολιτικισ Άμυνασ από το αρμόδιο για τθν ζγκριςθ και το 

χαρακτθριςμό τουσ, Υπουργείο Ρροςταςίασ του Ρολίτθ/Υπθρεςία Ρ.ΑΜ-Ρ.Σ.Ε.Α., ωσ υλικά 

πολιτικισ άμυνασ. 

 Ζγγραφο από το οποίο να αποδεικνφεται θ ςυμβατότθτα με το ςφςτθμα αυτόματου τθλεχειριςμοφ 

ΣΤΑ/ΘΣΣ μζςω Ο.Τ.Ε. 

 Ριςτοποιθτικό θχθτικϊν μετριςεων. 

 

Η εγκατάςταςθ των ςειρινων κα γίνει ςε ςθμεία που αναφζρουμε ςτθν Τεχνικι Ζκκεςθ.   

Η μθ τιρθςθ των απαιτουμζνων προδιαγραφϊν (Ρ.Σ.Ε.Α. του 1980 και λοιπζσ τροποποιιςεισ ι 

ςυμπλθρϊςεισ), αποτελεί αιτία απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του διαγωνιηομζνου. 

 

 

 

 

ΑΘΗΝΑ,  8.3.2022 

 

 

 

 

Ο ΤΝΣΑΞΑ ΜΗΥΑΝΙΚΟ   Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ                    Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ 

          ΣΜΗΜΑΣΟ               ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

 

 

 

 

   ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΚΟΤΜΑ           ΔΤΑΓΓΔΛΙΑ ΒΑΙΛΗΑ             ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΦΤΛΛΟ     
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II– ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

 

 

 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΘΣ 

ΔΘΜΟΣ ΑΘΘΝΑΙΩΝ                                                             

ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 

ΕΓΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΟΥ                       

ΤΜΘΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ ΚΑΙ 

ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ                                                                                       

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΘ : ΑΝΑΡΑΥΣΕΩΣ & ΑΗΘΚΟΤΣΙΚΑ 20 

ΡΛΘ.: Ν. ΓΚΟΥΜΑΣ                                                                            

ΤΘΛ.: 210 9224873 

EMAIL: n.gkoumas@athens.gr 

“ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΕΙΘΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022” 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΘΣ: 

#74.400,00€# 

(ςυμπ/νου ΦΡΑ  24%) 

ΚΑ: 6493.001 Φ 0   

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:  

35240000-8 – Σειρινεσ 

 

 

  

ΤΓΓΡΑΦΗ   ΤΠΟΥΡΔΩΔΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

    Αντικείµενο τθσ µελζτθσ αποτελεί θ προµικεια και εγκατάςταςθ δζκα (10) θλεκτρονικϊν ςειρινων. 

  Οι ςειρινεσ κα παραδοκοφν και εγκαταςτακοφν ςτα ςθμεία που αναφζρει θ  τεχνικι ζκκεςθ μετά από 

ςυνεννόθςθ με τθ  Δ/νςθ Θλεκτρολογικοφ.  

 Ο ανάδοχοσ κα αναλάβει και τθν εγκατάςταςθ των ςειρινων που κα προμθκεφςει κακϊσ και τθν 

θλεκτρικι ςφνδεςι τουσ με το τριφαςικό ρεφμα. Πλα τα θλεκτρικά καλϊδια ςε εξωτερικοφσ χϊρουσ των 

κτιρίων κα είναι εντόσ μεταλλικοφ ςωλινα ενϊ ςε εςωτερικοφσ χϊρουσ εντόσ πλαςτικοφ καναλιοφ. Πλεσ 

οι ςυνδζςεισ κα είναι ςτεγανζσ. Στισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου ςυμπεριλαμβάνεται και αποξιλωςθ των 

παλαιϊν ςειρινων και θ μεταφορά και παράδοςθ των ςε χϊρο που κα ορίςει θ Δ/νςθ Θλεκτρολογικοφ. 

Πλα τα είδθ που κα τοποκετθκοφν και παραδοκοφν ςτα ςθμεία που φαίνονται ςτθν τεχνικι ζκκεςθ κα 

είναι απολφτωσ καινοφργια και αμεταχείριςτα, απολφτωσ αςφαλι και ενδεδειγμζνα για τθ χριςθ τθν 

οποία προορίηονται, καταςκευαςμζνα ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ προδιαγραφζσ ποιότθτασ και αςφάλειασ 

και κα ςυνοδεφονται με εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ.  

    Θ προμικεια κα εκτελεςτεί μζςω ανοικτοφ διαγωνιςμοφ κάτω των ορίων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του Ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει, με κριτιριο τθν πλζον ςυμφζρουςα από 

οικονομικισ άποψθσ προςφορά αποκλειςτικά βάςει τιμισ του άρκρου τθσ μελζτθσ, ςφμφωνα με τα 

https://www.cityofathens.gr/organotiki-domi-dimoy-athinaion/ypiresies/texnikes-ypiresies
https://www.cityofathens.gr/organotiki-domi-dimoy-athinaion/ypiresies/texnikes-ypiresies
mailto:n.gkoumas@athens.gr
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αναφερόμενα ςτθν παροφςα Μελζτθ (Τεχνικι Ζκκεςθ – Τεχνικζσ προδιαγραφζσ – Συγγραφι 

Υποχρεϊςεων- Ενδεικτικό Ρροχπολογιςμό). 

  Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςµόσ τθσ παροφςασ µελζτθσ ανζρχεται ςυνολικά ςτο ποςό των 74.400,00€, 

ςυμπ/νου Φ.Ρ.Α. 24% και κα βαρφνει τθν πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του Διμου με κωδικό αρικμό 

Κ.Α. 6493.001 Φ0.  

ΑΡΘΡΟ 2.  ΙΧΤΟΤΕ ΔΙΑΣΑΞΕΙ 

  Θ παροφςα προμικεια γίνεται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016, ςε ςυνδυαςμό με το 

Ν.3463/2006 (Δθμοτικόσ και Κοινοτικόσ Κϊδικασ) και το Ν.3852/2010 (Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 

Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ), όπωσ ιςχφει. 

  - Νόμοσ 4674/20, Άρκρο 117. 

  - Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147Α/8-8-16) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν». 

  - Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α/19-7-2018) «Μεταρρφκμιςθ του Θεςμικοφ Ρλαιςίου τθσ Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ-Ρρόγραμμα Κλειςκζνθσ», όπωσ ιςχφει. 

  -  Ν. 4782/2021 «Εκςυγχρονιςμόσ, Απλοποίθςθ και Αναμόρφωςθ του υκμιςτικοφ πλαιςίου Δθμοςιϊν 

ςυμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ» 

 

ΑΡΘΡΟ 3. ΤΜΒΑΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ 

Συµβατικά ζγγραφα κατά ςειρά ιςχφοσ για τθν εκτζλεςθ τθσ παροφςασ µελζτθσ κα είναι: 

 

1. Θ Σφµβαςθ 

2. Θ Διακιρυξθ 

3. Θ προςφορά του αναδόχου 

4. Θ παροφςα µελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ  Θλεκτρολογικοφ, θ οποία περιζχει: 

i. Τεχνικι Ζκκεςθ 

ii. Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ 

iii. Ενδεικτικό Ρροχπολογιςμό 

iv. Συγγραφι Υποχρεϊςεων 

    

 ΑΡΘΡΟ 4. ΕΓΓΤΗΕΙ 

 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

     Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 

ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που κα καλφπτει το δφο (2) τοισ 

εκατό (%) τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ  χωρίσ τον Φ.Ρ.Α. Αναλυτικά το ποςό τθσ εγγυθτικισ που 

κα αντιςτοιχεί ςτο δφο τοισ εκατό (2%) επί τθσ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ μθ ςυμπεριλαμβανομζνου 

Φ.Ρ.Α., είναι: 1.200€ 

     Θ εγγφθςθ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθν λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ που ορίηεται ςτθ διακιρυξθ. 

    Εάν θ Εγγφθςθ Συμμετοχισ υπολείπεται ζςτω και ελάχιςτα του απαιτοφμενου ποςοφ, θ προςφορά δε 

γίνεται δεκτι. 
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 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

    Για τθν υπογραφι τθσ ςφβαςθσ, απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα µε το άρκρο 

72 § 2β του ν. 4412/2016  που τροποποιικθκε από το άρκρο 21 N. 4782/21 το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται 

ςε ποςοςτό τζςςερα (4%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ και κατατίκεται κατά τθν 

υπογραφι τθσ ςφβαςθσ.  

    Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ καλισ εκτζλεςθσ κα πρζπει να είναι ίςοσ κατ’ ελάχιςτον με το 

ςυμβατικό χρόνο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ προςαυξθμζνο κατά εξιντα (60) θμζρεσ. 

    Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφβαςθσ, όπωσ αυτι 

ειδικότερα ορίηει. 

Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ Ρρομικειασ 

    Ρζραν τθσ απαιτοφμενθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ο ανάδοχοσ, για τθν εγγυθμζνθ καλι λειτουργία 

του αντικειμζνου τθσ προμικειασ, κα κατακζςει εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ το φψοσ τθσ οποίασ ορίηεται 

χωρίσ τον Φ.Ρ.Α. ςτο ποςό των 3.000,00€. 

    Θ Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ Ρρομικειασ, κα είναι τουλάχιςτον είκοςι τεςςάρων (24) μθνϊν. Θ 

εγγφθςθ δίνεται από τον προμθκευτι. 

    Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ Εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ κα είναι μεγαλφτεροσ κατά δφο (2) μινεσ 

(24+2μινεσ=26μινεσ) από τον προςφερόμενο χρόνο (ςυμβατικόσ χρόνοσ) εγγυθμζνθσ λειτουργίασ 

προμικειασ (εργοςταςιακι), ο οποίοσ δε δφναται να είναι μικρότεροσ των είκοςι τεςςάρων (24) μθνϊν 

από τθν θμερομθνία ςυνολικισ ι και κάκε τμθματικισ παράδοςθσ.   

    Κατά τθν περίοδο τθσ εγγυθμζνθσ καλισ λειτουργίασ, ο ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν καλι λειτουργία 

του αντικειμζνου τθσ προμικειασ και οφείλει να προβαίνει ςτθν αποκατάςταςθ των ελαττωμάτων που 

τυχόν ανακφψουν ι των ηθμιϊν που τυχόν προκλθκοφν από δυςλειτουργία αυτϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 

215 του ν. 4412/2016, τισ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ και τθ παροφςα Συγγραφι Υποχρεϊςεων. 

   Κατατίκεται ταυτόχρονα με τθ ςυνολικι ι και τμθματικι παράδοςθ τθσ ποςότθτασ του αντικειμζνου 

τθσ ςφμβαςθσ. 

    Για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του αναδόχου θ Αρμόδια 

Επιτροπι Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, προβαίνει ςτον απαιτοφμενο 

ζλεγχο ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου ςτα προβλεπόμενα ςτθν ςφμβαςθ, ςχετικά με τθν εγγυθμζνθ 

λειτουργία των ςειρινων κακ’ όλον τον χρόνο ιςχφοσ τθσ, τθρϊντασ ςχετικά πρακτικά. Σε περίπτωςθ μθ 

ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου προσ τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, θ επιτροπι ειςθγείται ςτθν 

Οικονομικι Επιτροπι τθσ ςφμβαςθσ τθν ζκπτωςθ του αναδόχου.  

   Μζςα ςε ζνα (1) μινα από τθ λιξθ του προβλεπόμενου χρόνου τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ θ επιτροπι 

παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ ι θ ειδικι επιτροπι ςυντάςςει ςχετικό πρωτόκολλο παραλαβισ τθσ 

εγγυθμζνθσ λειτουργίασ, ςτο οποίο αποφαίνεται για τθ ςυμμόρφωςθ του αναδόχου ςτισ απαιτιςεισ τθσ 

ςφμβαςθσ. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, ολικισ ι μερικισ, του αναδόχου, το ςυλλογικό όργανο μπορεί 

να προτείνει τθν κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ λειτουργίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 72 περί 

εγγυιςεων. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

ΑΡΘΡΟ 5. ΚΑΣΑΛΛΗΛΟΣΗΣΑ ΑΚΗΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ    

  Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
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αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ παροφςασ 

διακιρυξθσ.  Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο 

οικείο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο, με αναφορά ςτο ειδικό επάγγελμα τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ.  

   Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 

είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 

εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 

Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 

μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι 

ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι 

πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται 

να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6. ΣΕΧΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕ - ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

  H τεχνικι προςφορά του Οικονομικοφ Φορζα, κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ 

προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι «Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ – Συγγραφι 

Υποχρεϊςεων» περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. 

Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα 

των προςφερόμενων ειδϊν. Κάκε τεχνικι προςφορά κα ςυνοδεφεται επί ποινι αποκλειςµοφ από τα 

ακόλουκα  ςτοιχεία  : 

 

 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΧΝΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

1.  Τπεφθυνη δήλωςη του Οικονομικοφ φορζα ψηφιακά υπογεγραμμζνη που θα δηλϊνει ότι: 

 α) Θ παράδοςθ των ειδϊν κα γίνεται ςε χρόνο και τόπο που κα υποδεικνφεται κάκε φορά από τθν 

αρμόδια υπθρεςία του Διμου (Δ/νςθ Θλεκτρολογικοφ). 

β)Το προςφερόμενο είδοσ, κα πλθροί τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ ςφμφωνα με τθν μελζτθ τθσ Διεφκυνςθσ 

Θλεκτρολογικοφ τθν οποία ζλαβε γνϊςθ και αποδζχεται. Ειδικά ο Τεχνικόσ Φάκελοσ του υπό προμικεια 

είδουσ (ςειρινα), κα διαςφαλίηει ςυμμόρφωςθ ωσ προσ το ακόλουκο κατ' ελάχιςτον πλαίςιο : 

 

 Οδθγία 2004/108/ΕΚ περί θλεκτρομαγνθτικισ ςυμβατότθτασ, όπωσ ενςωματϊκθκε ςτο εκνικό 

δίκαιο με τθν Κ.Υ.Α. 50268/5137/2007 (Β’ 1853) 

 

 Οδθγία  2014/35/ΕΕ περί θλεκτρολογικοφ υλικοφ χαμθλισ τάςθσ (LVD), όπωσ ενςωματϊκθκε 

ςτο εκνικό δίκαιο με τθν Κ.Υ.Α. 51157/ΔΤΒΝ1129/2016 (Β’ 1425). 

 

 Οδθγία  2011/65/ΕΕ περί επικίνδυνων ουςιϊν ςε θλεκτρικό και θλεκτρονικό εξοπλιςμό 

(ROHS), όπωσ  ενςωματϊκθκε ςτο εκνικό δίκαιο με το Ρ.Δ. 114/2013 (Α’ 147). 

 

 Οδθγία 2009/125/ΕΚ και οι κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 15 αυτισ εφαρμοςτικζσ πράξεισ, 
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περί οικολογικοφ ςχεδιαςμοφ όςον αφορά τα προϊόντα που καταναλϊνουν ενζργεια (ECO 

DESIGN), όπωσ ενςωματϊκθκε ςτο εκνικό δίκαιο με το Ρ.Δ. 32/2010 (Α’ 70) και 

τροποποιικθκε με το Ρ.Δ. 7/2011 (Α’ 14). 

 

  γ) Πτι θ θμερομθνία παραγωγισ των παραδιδόμενων ειδϊν κα πρζπει να είναι του ίδιου ι του 

προθγοφμενου εξαμινου τθσ θμερομθνίασ παράδοςθσ του υλικοφ. 

 

 

2. Ρλιρθ τεχνικι περιγραφι του υπό προμικεια είδουσ (ςειρινα) με prospectus- τεχνικά φυλλάδια. 

 

3.   Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ CE. 

 

4. Υπεφκυνθ διλωςθ για εργοςταςιακι εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ για το ςφνολο του εξοπλιςμοφ τθσ 

θλεκτρονικισ ςειρινασ ελάχιςτθσ διάρκειασ δφο (2) ετϊν, θ οποία δε κα επιβαρφνει το κόςτοσ τθσ 

προμικειασ.  

 

5.  Απόφαςθ Άδειασ Κυκλοφορίασ Υλικοφ Ρολιτικισ Άμυνασ από το αρμόδιο για τθν ζγκριςθ και το 

χαρακτθριςμό τουσ, Υπουργείο Ρροςταςίασ του Ρολίτθ/Υπθρεςία Ρ.ΑΜ-Ρ.Σ.Ε.Α., ωσ υλικά πολιτικισ 

άμυνασ. 

 

6. Ζγγραφο από το οποίο να αποδεικνφεται θ ςυμβατότθτα με το ςφςτθμα αυτόματου τθλεχειριςμοφ 

ΣΤΑ/ΘΣΣ μζςω Ο.Τ.Ε. 

 

7. Ριςτοποιθτικό θχθτικϊν μετριςεων.  

 

(Πλα τα τεχνικά ςτοιχεία να είναι ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα ι επίςθμα μεταφραςμζνα.) 

 

8. Ριςτοποίθςθ του καταςκευαςτι κατά : 

 ISO 9001  και  ISO  14001 ςε ιςχφ ι ιςοδφναμα και  

 ISO 45001 ι ιςοδφναμο ςε ιςχφ, για τθν αςφάλεια και υγιεινι ςτθν εργαςία.  

Τα ανωτζρω πιςτοποιθτικά (ISO) κα πρζπει να είναι ςε ιςχφ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και να  

ζχουν εκδοκεί από διαπιςτευμζνουσ οργανιςμοφσ. 

   

Τα ηθτοφμενα πιςτοποιθτικά και βεβαιϊςεισ, κα πρζπει να προςκομιςτοφν ωσ ςυνοδευτικά ςτοιχεία τθσ 

Τεχνικισ Ρροςφοράσ του Οικονομικοφ Φορζα όπωσ  αυτά απαιτοφνται ςτθν παροφςα ςυγγραφι και 

ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ Υπθρεςίασ. 

   Ρροςφορά ςτθν οποία δε κα υπάρχουν οι ανωτζρω δθλϊςεισ κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 

  Πλα τα ζγγραφα, πιςτοποιθτικά, βεβαιϊςεισ, υπεφκυνεσ δθλϊςεισ κλπ που αφοροφν ςτο διαγωνιςμό και 

προζρχονται ι αφοροφν οικονομικοφσ φορείσ οι οποίοι είναι εγκατεςτθμζνοι ςτο εξωτερικό, κα πρζπει να 

είναι υποχρεωτικά πρωτότυπα ι αντίγραφα νόμιμα επικυρωμζνα και μεταφραςμζνα ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα. Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται 

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

φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ του άρκρου 8 του Ν.1599/1986 (Α' 75), ςτθν 

οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ παροφςασ 

διαδικαςίασ. 

ΑΡΘΡΟ 7. ΔΕΙΓΜΑ (άρθρο 214 του Ν.4412/2016) 
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   Για τθν παροφςα ςφμβαςθ προβλζπεται θ κατάκεςθ δείγματοσ. Ρροκειμζνου να διαπιςτωκοφν και να 

αξιολογθκοφν πλθρζςτερα όλα τα λειτουργικά και τεχνικά ςτοιχεία κάκε προςφερόμενου είδουσ, κακϊσ 

και θ ςυμμόρφωςι τουσ προσ τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ,  οι οικονομικοί Φορείσ, κα προςκομίςουν 

δείγμα. Τα δείγματα των ςυμμετεχόντων κα παραδοκοφν ςτα Γραφεία του Τμιματοσ Μελετϊν τθσ Δ/νςθσ 

Θλεκτρολογικοφ, ϊρεσ 9.00 π.μ.-13.00 μ.μ. εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι 

υποβολι τθσ προςφοράσ, επί αποδείξει, και πάντα ςε ςυνεννόθςθ και τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία. Θ δε 

απόδειξθ παραλαβισ των δειγμάτων κα ςυμπεριλθφκεί ςτο φάκελο του κάκε διαγωνιηομζνου.  

  Θ δοκιμι των δειγμάτων κα γίνει ςε θμζρα και ϊρα που κα ορίςει θ Επιτροπι. Θ δε αποςφράγιςθ των 

δειγμάτων γίνεται ενϊπιον και του υπαλλιλου τθσ υπθρεςίασ που είναι υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ των 

δειγμάτων αυτϊν. 

 

  Το δείγμα του αναδόxου, κα παραμείνει ςτθν Υπθρεςία και εάν απαιτθκεί κα δοκιμαςτεί εκ νζου, για 

ταφτιςθ των ιδιοτιτων τουσ με το δείγμα των παραδιδόμενων ςειρινων αλλά και με τα αναγραφόμενα 

ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. Οι δοκιμζσ αυτζσ, κα πραγματοποιθκοφν πάντα ςε ςυνεννόθςθ με τθν 

Αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ και τθν Υπθρεςία ιτοι τθ Δ/νςθ Θλεκτρολογικοφ.  

  Για τα δείγματα που κα παραδοκοφν και κα δοκιμαςτοφν - ελεγχκοφν, δεν προβλζπεται θ επιςτροφι 

τουσ εφόςον ζχουν καταςτραφεί κατά τθ διενζργεια των ελζγχων. 

  Για τθν τυχόν καταςτροφι των δειγμάτων κατά τθ διαδικαςία ελζγχου, ο διμοσ δεν φζρει υποχρζωςθ 

αποηθμίωςθσ κακϊσ το κόςτοσ τουσ κεωρείται ωσ ζξοδο διενζργειασ εργαςτθριακϊν ελζγχων και βαρφνει 

τον προμθκευτι. 

  Επίςθσ το δείγμα που απαιτείται και οι ποιοτικοί ζλεγχοι που κα διενεργθκοφν από τισ αρμόδιεσ 

Επιτροπζσ (αξιολόγθςθσ ι και Ραραλαβισ), και αφοροφν τθ ςυμφωνία του είδουσ με τισ Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ τθσ παροφςασ μελζτθσ, βαρφνουν αποκλειςτικά τον προμθκευτι.  

  Ρροτεινόμενεσ λφςεισ που παρουςιάηουν αποκλίςεισ ι υςτζρθςθ ςε ςχζςθ υε τισ τεχνικζσ 

προδιαγραφζσ και λειτουργικά χαρακτθριςτικά απορρίπτονται.  

 Θ επιςτροφι των δειγμάτων γίνεται ωσ εξισ: 

  α) Στουσ οικονομικοφσ φορείσ, ςτουσ οποίουσ δεν κατακυρωκεί ι δεν ανατεκεί θ προμικεια, αν δεν 

καταςτραφοφν, μερικϊσ ι ολικϊσ, κατά τθ διαδικαςία των ελζγχων, εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν 

θμερομθνία τθσ ανακοίνωςθσ τθσ ςχετικισ κατακφρωςθσ, ι ανάκεςθσ, με μζριμνα και ευκφνθ τοφτων και 

μετά από ςχετικό αίτθμά τουσ. 

  β) Στον προμθκευτι, ςτον οποίο κα γίνει θ κατακφρωςθ ι ανάκεςθ, αν δεν καταςτραφεί, μερικϊσ ι 

ολικϊσ, κατά τθ διαδικαςία των ελζγχων, εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν επιςτροφι τουσ από τθν 

Επιτροπι Ραραλαβισ και εφόςον ζχει ςυντελεςκεί θ οριςτικι παραλαβι, με μζριμνα και ευκφνθ τοφτων 

και μετά από ςχετικό αίτθμά τουσ. 

ΑΡΘΡΟ 8.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ – ΧΡΟΝΟ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

  - Χρόνοσ ζναρξθσ ιςχφοσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται θ θμερομθνία ανάρτθςθσ του 

υπογεγραμμζνου από τα ςυμβαλλόμενα μζρθ ςυμφωνθτικοφ ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. ςφμφωνα με το άρκρο 66 

παρ. 1 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 11 τθσ ΥΑ 76928/13.07.2021 (ΦΕΚ 3075 Βϋ) «φκμιςθ ειδικότερων 

κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων 

(ΚΘΜΔΘΣ)». 

 

  - Ο χρόνοσ υλοποίθςθσ τθσ προμικειασ ορίηεται ςε ζξι (6) μινεσ από τθν ανάρτθςθ του Συμφωνθτικοφ 

ςτο ΚΘΜ∆ΘΣ. Εντόσ του ωσ άνω χρονικοφ διαςτιματοσ, οι ςειρινεσ κα μεταφερκοφν, τοποκετθκοφν και 

κα εγκαταςτακοφν ςε πλιρθ λειτουργία ςτα ςθμεία που αναφζρονται ςτθν Τεχνικι Ζκκεςθ. 
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  - Θ ελάχιςτθ ςυνολικι χρονικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ςυνυπολογιηόμενου του απαιτοφμενου χρόνου 

εγγυθμζνθσ λειτουργίασ ορίηεται ςε  (30) μινεσ από τθν θμερομθνία του χρόνου ζναρξθσ.      

 

ΑΡΘΡΟ 9. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΦΟΡΑ 

  Θ οικονομικι προςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και 

αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ Σφμβαςθσ. Στθν προςφορά περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, 

ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου του 

Φ.Ρ.Α., για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ 

ςφμβαςθσ.   

  Θ τιμι μονάδασ τθσ οικονομικισ προςφοράσ, για το προσ προμικεια είδοσ κα παραμζνει ςτακερι και 

αμετάβλθτθ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ και τθσ τελευταίασ παράδοςθσ των δζκα (10) ςειρινων, ςφμφωνα με 

ότι προβλζπεται ςτθν παροφςα μελζτθ κακϊσ και ςτθν Σφμβαςθ. 

  ΑΡΘΡΟ  10.  ΧΡΟΝΟ  ΙΧΤΟ  ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

   Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 

τριακοςίων εξιντα πζντε (365) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των 

προςφορϊν.  

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

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

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

ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα 

ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. Σε περίπτωςθ αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για 

παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, 

πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν  για το επιπλζον 

αυτό χρονικό διάςτθμα. 

 

ΑΡΘΡΟ 11.  ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ  ΠΡΟΦΟΡΩΝ 

   Αρμόδια για τθν αξιολόγθςθ τθσ προςφοράσ είναι θ Επιτροπι Διενζργειασ και Αξιολόγθςθσ 

Διαγωνιςμοφ, θ οποία κα ςυγκροτθκεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ περί λειτουργίασ 

ςυλλογικϊν οργάνων. 

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

απορρίπτει ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

    α)  θ οποία δεν υποβάλλεται με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτα ςχετικά άρκρα των 

όρων τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ και τθσ Μελζτθσ, 

    β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 

ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 

κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα το άρκρο 102 «Συμπλιρωςθ-αποςαφινιςθ 

πλθροφοριϊν & δικαιολογθτικϊν» του ν. 4412/2016 και 

    γ) θ οποία κρίνεται ωσ μθ κανονικι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ.3 του άρκρου 26 Ν.4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 12. ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑ∆ΟΗ – ΟΡΙΣΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 
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   Θ παράδοςθ και παραλαβι των ειδϊν κα γίνει ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/16. Θ παράδοςθ 

των ειδϊν κα γίνει τμθματικά, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ τθσ Δ/νςθσ Θλεκτρολογικοφ. 

  Ο τόποσ υλοποίθςθσ τθσ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, κα υποδειχκεί κάκε φορά από τθ Διεφκυνςθ 

Θλεκτρολογικοφ ςφμφωνα και με τθν Τεχνικι Ζκκεςθ. 

   Θ παραλαβι των τοποκετθμζνων ειδϊν - ςειρινων, κα γίνει από αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ - 

Ραρακολοφκθςθσ, που κα οριςτεί ςφμφωνα με το άρκρο 221 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε και 

ιςχφει, και  θ διαδικαςία τθσ παραλαβισ κα γίνει διαδοχικά ωσ εξισ:     

  α) Αρχικά θ αρμόδια Επιτροπι Ραραλαβισ, κα ελζγξει το παραδοκζν είδοσ ποςοτικά ςφμφωνα με τα 

ςχετικά παραςτατικά του αναδόχου και  

  β) Θ παραλαβι κα ολοκλθρωκεί κατόπιν του ελζγχου που προβλζπεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ. 

Τα παραδοτζα είδθ πρζπει να είναι όμοια με τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ και τα προςκομιςκζντα 

δείγματα, όπου αυτά υφίςτανται.  

 

Ο ∆ιµοσ, διατθρεί το δικαίωµα προςκόµιςθσ, τόςο των δειγµάτων όςο και των υπόλοιπων προσ 

παράδοςθ ειδϊν, ςε κατάλλθλα εξειδικευμζνο εργαςτιριο, διαπιςτευμζνο από τον ΕΣΥΔ για ζλεγχο µε 

ζξοδα του Αναδόχου. 

 

     Ο προμθκευτισ υποχρεοφται να ειδοποιεί τθν υπθρεςία που εκτελεί τθν προμικεια, τθν αποκικθ 

υποδοχισ των ειδϊν και τθν Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ, για τθν θμερομθνία που 

προτίκεται να παραδϊςει τα είδθ, τουλάχιςτον πζντε (5) εργάςιμεσ θμζρεσ νωρίτερα. 

    Μετά από κάκε προςκόμιςθ είδουσ ςτθν αποκικθ υποδοχισ αυτϊν, ο προμθκευτισ υποχρεοφται να 

υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ αποκικθσ, ςτο οποίο 

αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το είδοσ, θ ποςότθτα και ο αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθσ 

τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

  Θ παραλαβι, μπορεί να γίνεται ςυνολικά ι τμθματικά και θ πλθρωμι τθσ αξίασ των ειδϊν κα 

πραγματοποιείται με τθν πρόοδο τθσ παράδοςθσ των ειδϊν ςτο Διμο, εφόςον ςυντάςςεται και 

υπογράφεται κάκε φορά το αντίςτοιχο πρωτόκολλο παραλαβισ και υποβάλλονται εγκαίρωσ όλα τα 

απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ του εντάλματοσ πλθρωμισ. 

 

ΑΡΘΡΟ  13. ΠΑΡΑΣΑΗ - ΜΕΣΑΘΕΗ ΣΟΤ ΤΜΒΑΣΙΚΟΤ ΧΡΟΝΟΤ ΠΑΡΑΔΟΗ  

  Το προμθκευόμενο είδοσ (ςειρινεσ), κα παραδοκεί ςτο ςφνολό του ι και τμθματικά ανάλογα µε τισ 

εντολζσ τθσ Υπθρεςίασ, αλλά πάντα μζςα ςτθν προβλεπόμενθ προκεςμία, ςε αποκικεσ υλικϊν του Διμου 

Ακθναίων, εντόσ εργάςιμων ωρϊν τθσ Υπθρεςίασ και θ παραλαβι τουσ κα γίνει από τθν αρμόδια Επιτροπι 

Ραραλαβισ.    

   Ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των ειδϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 

ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ  ακόλουκεσ ςωρευτικζσ προχποκζςεισ:  

   α) τθροφνται οι όροι τθσ διάταξθσ του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016, περί τροποποίθςθσ ςυμβάςεων 

κατά τθ διάρκεια τουσ,  

   β) ζχει εκδοκεί αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ 

μετά από γνωμοδότθςθ αρμοδίου ςυλλογικοφ οργάνου είτε με πρωτοβουλία τθσ ανακζτουςασ αρχισ και 

εφόςον ςυμφωνεί ο προμθκευτισ είτε φςτερα από ςχετικό αίτθμα του προμθκευτι, το οποίο 

υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, 

https://www.e-nomothesia.gr/tags.html?tag=4412%2F2016
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     γ) το χρονικό διάςτθμα τθσ παράταςθσ είναι ίςο ι μικρότερο από τον αρχικό ςυμβατικό χρόνο 

παράδοςθσ. Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, ο χρόνοσ παράταςθσ δεν 

ςυνυπολογίηεται ςτο ςυμβατικό χρόνο παράδοςθσ. 

  Θ απόφαςθ παράταςθσ, εκδίδεται εντόσ ευλόγου χρονικοφ διαςτιματοσ από τθν υποβολι του ςχετικοφ 

αιτιματοσ του Αναδόχου. Στθν περίπτωςθ παράταςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, επιβάλλονται 

οι προβλεπόμενεσ του ν.4412/2016 κυρϊςεισ για εκπρόκεςμθ παράδοςθ προμικειασ. 

  

Με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, θ οποία εκδίδεται φςτερα από 

γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Ραρακολοφκθςθσ και Ραραλαβισ τθσ ςφμβαςθσ προμικειασ, ο ςυμβατικόσ 

χρόνοσ φόρτωςθσ - παράδοςθσ  των ειδϊν μπορεί να μετατίκεται.   Μετάκεςθ επιτρζπεται μόνο όταν 

ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρω βίασ ι άλλου ιδιαιτζρωσ ςοβαροφ λόγου, που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ 

αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν. Στισ περιπτϊςεισ μετάκεςθσ του ςυμβατικοφ 

χρόνου φόρτωςθσ – παράδοςθσ, δεν επιβάλλονται κυρϊςεισ. 

   Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 

λιξει ο παρατακείσ κατά τα ανωτζρω χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκοφν τα ςυμβατικά είδθ, ο προμθκευτισ 

κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

 

       ΑΡΘΡΟ 14.   ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

  1. Τα υλικά πρζπει να είναι αρίςτθσ ποιότθτασ απαλλαγμζνα από κάκε κρυπτό ι φανερό ελάττωμα κα 

ανταποκρίνεται από κάκε πλευρά ςτθν χριςθ και λειτουργία για τθν οποία προορίηεται και ςε καμία 

περίπτωςθ δεν κα γίνουν δεκτά υλικά δεφτερθσ ποιότθτασ. 

   2. Για κάκε ατφχθμα ι δυςτφχθμα ςτο προςωπικό του προμθκευτι ι ςε τρίτουσ ι για οποιαδιποτε ηθμιά 

που προκαλείται από τον προμθκευτι βαρφνεται αποκλειςτικά ο ίδιοσ. 

   3. Τα απαιτοφμενα για τθν προμικεια μεταφορικά μζςα, ο ζλεγχόσ τουσ ς’ όλθ τθν διάρκεια τθσ 

προμικειασ και το απαιτοφμενο εργατοτεχνικό προςωπικό για τθν φορτοεκφόρτωςθ , τθ μεταφορά και 

τθν εγκατάςταςθ των ςειρινων, βαρφνουν αποκλειςτικά τον προμθκευτι. 

   4. Το Τεχνικό Ρροςωπικό που κα αςχολθκεί  ςτθν ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ, κα δθλωκεί κατά τθν 

εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και κα είναι αςφαλιςμζνο. Ο Ανάδοχοσ είναι αποκλειςτικά υπεφκυνοσ και 

υπόχρεοσ για τθν αςφάλιςθ όλων όςων απαςχολθκοφν με τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ παροφςασ, 

κακϊσ και για τθν καταβολι αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν εργοδότου και αςφαλιςμζνων, ςε οποιοδιποτε 

κατά το νόμο αςφαλιςτικό φορζα. 

ΑΡΘΡΟ  15.  ΑΠΟΡΡΙΨΗ  ΤΜΒΑΣΙΚΩΝ  ΤΛΙΚΩΝ – ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΗ  

   Θ ςυμβατικι ποςότθτα των υλικϊν ολόκλθρθ θ μζροσ αυτισ που απορρίπτεται για οποιοδιποτε λόγο με 

απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου μπορεί να 

εγκρίνεται θ αντικατάςταςι τθσ με άλλθ που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ μζςα ςε 

τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

    Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 

αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου ο δε 

προμθκευτισ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ.   

    Αν ο προμθκευτισ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του 
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τάχκθκε και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ 

προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. 

Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται μετά τθν προςκόμιςθ ίςθσ ποςότθτασ με τθν 

απορριφκείςα και αφοφ αυτι παραλθφκεί οριςτικά. Στθν περίπτωςθ αυτι ο προμθκευτισ υποχρεοφται 

να παραλάβει τθν ποςότθτα που απορρίφκθκε και αντικαταςτάκθκε μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τθν 

θμερομθνία τθσ οριςτικισ παραλαβισ τθσ νζασ ποςότθτασ.  

    Θ προκεςμία αυτι μπορεί να παρατακεί φςτερα από αίτθμα του προμθκευτι, που υποβάλλεται 

απαραίτθτα πζντε (5) τουλάχιςτον θμζρεσ πριν από τθν εκπνοι τθσ, με απόφαςθ του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου με τθν οποία και επιβάλλεται πρόςτιμο ςε ποςοςτό 2,5% επί τθσ ςυμβατικισ 

αξίασ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ποςότθτασ.  

  Αν παρζλκει θ προκεςμία αυτι και θ παράταςθ που χορθγικθκε και ο προμθκευτισ δεν παρζλαβε τθν 

απορριφκείςα ποςότθτα, ο φορζασ μπορεί να προβεί ςτθν καταςτροφι ι εκποίθςθ τθσ ποςότθτασ αυτισ, 

κατά τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

      Με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 

οργάνου, μπορεί να εγκρικεί θ επιςτροφι ςτον προμθκευτι των υλικϊν που απορρίφκθκαν πριν από τθν 

αντικατάςταςι τουσ, με τθν προχπόκεςθ ο προμθκευτισ να κατακζςει χρθματικι εγγφθςθ που να 

καλφπτει τθν καταβλθκείςα αξία τθσ ποςότθτασ που απορρίφκθκε.            

    Αν ο προμθκευτισ κακυςτεριςει από υπαιτιότθτά του τθν παράδοςθ τθσ προμικειασ ςτο ∆ιµο πζραν 

από τον ςυμφωνοφμενο παραπάνω χρόνο (ι τθσ τυχόν παράταςθσ που κα δοκεί) ιςχφουν οι 

προβλεπόμενεσ διατάξεισ του νόμου 4412/2016. Σε περίπτωςθ που ο προμθκευτισ κακυςτεριςει από 

υπαιτιότθτά του, τθν ολικι ι τμθματικι παράδοςθ , µε τθν ζννοια που ςθμειϊνεται ςτον όρο από το 

άρκρο αυτό, περιςςότερο από (30) τριάντα θμζρεσ, τότε μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ µε απόφαςθ του  

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου. 

 Άρθρο  16.  ΚΗΡΤΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΣΩΣΟΤ  

   Εάν ο Ανάδοχοσ δεν ςυμμορφϊνεται προσ τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ και από τισ 

διατάξεισ που τθν διζπουν ι προσ τισ νόμιμεσ εντολζσ και υποδείξεισ τθσ Υπθρεςίασ, καλείται με ειδικι 

όχλθςθ από τθν αρμόδια Υπθρεςία να ςυμμορφωκεί προσ τισ υποχρεϊςεισ αυτζσ ι τισ εντολζσ μζςα ςε 

εφλογθ προκεςμία ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία. 

Κήρυξη οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου 

Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ που ζγινε ςτο όνομά του και από κάκε 

δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 103 του ν.4782/21 και με 

απόφαςθ του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου: 

α) εάν δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι 

πρόςκλθςθ, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, τότε κθρφςςεται ζκπτωτοσ, 

καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ διαδικαςία του 

άρκρου 103 Ρρόςκλθςθ για υποβολι δικαιολογθτικϊν του ν. 4412/2016 για τον προςφζροντα που 

υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  
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β) εάν δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν ςυμμορφωκεί 

με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ κείμενεσ 

διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

γ) εφόςον δεν υποβάλει τα ςυμβατικά είδθ (ςειρινεσ) ι δεν προβεί ςτθν αντικατάςταςι τουσ μζςα 

ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με τα όςα προβλζπονται ςτο  

άρκρο  206 του ν.4412/16 όπωσ ιςχφει. 

 Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από τθ ςφμβαςθ κατά τθν ωσ άνω περίπτωςθ 

γ), θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ τθσ 

παροφςασ παραγράφου και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να 

προβεί ο ανάδοχοσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του. Αν θ ωσ άνω προκεςμία παρζλκει χωρίσ 

ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν 

άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

ΑΡΘΡΟ 17.  ΣΡΟΠΟ  ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΣΗΕΙ   

  Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί είτε ςυνολικά είτε τμθματικά με το 100% τθσ ςυμβατικισ 

αξίασ μετά τθν εκάςτοτε οριςτικι παραλαβι των υπό προμικεια ειδϊν από τθν Επιτροπι παραλαβισ.  

  Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και 

δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 

κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 

ζλεγχο και τθν πλθρωμι. Στθν παροφςα ςφμβαςθ, τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται είναι κατ’ 

ελάχιςτον τα εξισ: 

   α) Ρρωτόκολλο οριςτικισ ποςοτικισ και ποιοτικισ παραλαβισ, ςφμφωνα με το άρκρο 208 περί 

παραλαβισ υλικϊν.  

   β) Αποδεικτικό ειςαγωγισ του υλικοφ ςτθν αποκικθ του φορζα. 

   γ) Τιμολόγιο του προμθκευτι. 

   δ) Ριςτοποιθτικά φορολογικισ ενθμερότθτασ  και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 

διατάξεισ.  

   Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν, οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν 

πλθρωμι, μποροφν να ηθτιςουν και οποιοδιποτε άλλο δικαιολογθτικό, εφόςον προβλζπεται ςτθν κείμενθ 

νομοκεςία. 

   Toν Ανάδοχο βαρφνουν, οι φόροι, τζλθ και οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, μθ 

ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν εκτζλεςθ τθσ προμικειασ ςτον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.  Ο Φ.Ρ.Α. 24% βαρφνει τον Διμο Ακθναίων.  

Άρθρο  18.  ΑΝΩΣΕΡΑ  ΒΙΑ 

Ανωτζρα βία κεωρείται κάκε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονόσ που είναι αδφνατο να προβλεφκεί ζςτω 

και εάν για τθν πρόβλεψθ και αποτροπι τθσ επζλευςισ του καταβλικθκε κάκε επιμζλεια και επιδείχκθκε 

θ ανάλογθ ςφνεςθ. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτζρασ βίασ είναι εξαιρετικά απρόβλεπτα φυςικά γεγονότα, 

αιφνιδιαςτικι απεργία προςωπικοφ, ατφχθμα, αιφνίδια αςκζνεια προςωπικοφ κ.α. Στθν περίπτωςθ κατά 

τθν οποία υπάρξει λόγοσ ανωτζρασ βίασ ο Ανάδοχοσ οφείλει να ειδοποιιςει αμελλθτί τθν Υπθρεςία και να 

καταβάλει κάκε δυνατι προςπάκεια για να υπερβεί τα προβλιματα που ανζκυψαν.  
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Άρθρο  19.  ΕΠΙΛΤΗ  ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

Οι διαφορζσ που κα εμφανιςτοφν κατά τθν εφαρμογι τθσ ςφμβαςθσ, επιλφονται ςφμφωνα με τισ 

ιςχφουςεσ διατάξεισ. 

 

 

 

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ ΜΘΧΑΝΙΚΟΣ      Θ  ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΘ          Ο ΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

                 ΤΜΘΜΑΤΟΣ               ΔΙΕΥΘΥΝΣΘΣ 

 

 

 

 

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ          ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΣΙΛΘΑ              ΔΘΜΘΤΙΟΣ ΨΥΛΛΟΣ    
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ – ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΙΜΟ 

 

 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΘΣ 

ΔΘΜΟΣ ΑΘΘΝΑΙΩΝ                                                             

ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΓΩΝ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΟΥ                        

ΤΜΘΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ ΚΑΙ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ                                                                                     

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΘ : ΑΝΑΡΑΥΣΕΩΣ & ΑΗΘΚΟΤΣΙΚΑ 20  

ΡΛΘ.: ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΚΟΥΜΑΣ                                                                                                                                                        

ΤΘΛ.: 210 9224873 

EMAIL: n.gkoumas@athens.gr 

“ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΕΙΘΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022” 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΘΣ: 

#74.400,00 €# 

(ςυμπ/νου ΦΡΑ  24%) 

ΚΑ: 6493.001 Φ 0  

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:  

35240000-8  ΣΕΙΗΝΕΣ  

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΘ ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Ηλεκηρονική ζειρήνα (ζηην ηιμή 

ζσμπεριλαμβάνεηαι ηο κόζηος ασηής, η 

μεηαθορά,εγκαηάζηαζη ζε πλήρη λειηοσργία 

και μικροϋλικά ποσ θα τρειαζθούν, καθώς 

και απεγκαηάζηαζη ηης παλαιάς) 

10 6.000,00 60.000,00 

   Φ.Π.Α. 24% 14.400,00 

   ΓΔΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛΟ 

74.400,00 

 

 

ΑΘΗΝΑ,8.3.2022 

 

Ο ΤΝΣΑΞΑ ΜΗΥΑΝΙΚΟ             Η ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΗ  Ο ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ 

          ΣΜΗΜΑΣΟ          ΓΙΔΤΘΤΝΗ 

 

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΓΚΟΤΜΑ          ΔΤΑΓΓΔΛΙΑ ΒΑΙΛΗΑ           ΓΗΜΗΣΡΙΟ ΦΤΛΛΟ        

 

 

https://www.cityofathens.gr/organotiki-domi-dimoy-athinaion/ypiresies/texnikes-ypiresies
mailto:n.gkoumas@athens.gr
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 

 

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΘΣ 
ΔΘΜΟΣ ΑΘΘΝΑΙΩΝ                                                             
ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΡΘΕΣΙΩΝ ΚΑΙ 
ΕΓΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΘΛΕΚΤΟΛΟΓΙΚΟΥ                       
ΤΜΘΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ, ΤΕΚΜΘΙΩΣΘΣ ΚΑΙ 
ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ                                                                                
ΤΑΧ.Δ/ΝΣΘ : ΑΝΑΡΑΥΣΕΩΣ & ΑΗΘΚΟΤΣΙΚΑ 20  
ΡΛΘ.: Ν.ΓΚΟΥΜΑΣ                                                         
ΤΘΛ.: 210 9224873 
EMAIL: n.gkoumas@athens.gr 

“ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΣΕΙΘΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022” 

ΡΟΫΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΘΣ: 
#74.400,00 €# 

(ςυμπ/νου ΦΡΑ  24%) 

ΚΑ: 6493.001 Φ 0   

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV:  
35240000-8 –ΣΕΙΗΝΕΣ 

 

 

ΕΝΤΥΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 

  Ο υπογραφόμενοσ ……………………………………………………………………..με ζδρα 

………………………………………….Δ/νςθ…….………………….…………Τθλ.…….………………………….,  email ……………………αφοφ 

ζλαβα πλιρθ γνϊςθ των όρων, που αναφζρονται ςτα τεφχθ τθσ  Μελζτθσ του Διμου Ακθναίων, τουσ οποίουσ 

και αποδζχομαι ανεπιφφλακτα και που αφοροφν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ για τθν: «Ρρομικεια 

ςειρινων ζτουσ 2022» από το Διμο Ακθναίων, προςφζρω τθν  παρακάτω τιμι, για τθν προμικεια και 

εγκατάςταςθ ςειρινων: 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΕΜ. ΤΙΜΘ ΜΕΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

1 Θλεκτρονικι ςειρινα (ςτθν τιμι 

ςυμπεριλαμβάνεται το κόςτοσ αυτισ, θ 

μεταφορά, εγκατάςταςθ ςε πλιρθ λειτουργία και 

μικροχλικά που κα χρειαςκοφν, κακϊσ και 

απεγκατάςταςθ τθσ παλαιάσ) 

10  

 

   Φ.Ρ.Α. 24%  

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  

 

ΑΘΘΝΑ,    …………….-2022 

 
                                                                                                                                                      Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ    

 

            

                                          ΑΘΘΝΑ …………............. 

    

https://www.cityofathens.gr/organotiki-domi-dimoy-athinaion/ypiresies/texnikes-ypiresies
https://www.cityofathens.gr/organotiki-domi-dimoy-athinaion/ypiresies/texnikes-ypiresies
mailto:n.gkoumas@athens.gr
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V – ΤΠΟΓΔΙΓΜΑΣΑ ΔΓΓΤΗΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΟΛΧΝ 

 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Ονομαςία Τράπεηασ:  ....................................................................................................  

Κατάςτθμα:  ..............................................................................................  

Διεφκυνςθ (οδόσ - αρικμόσ, Τ.Κ.)……………………………………………………………. 

Θμερομθνία ζκδοςθσ…………………………………. 

 

ΡΟΣ: ΤΟΝ ΔΘΜΟ ΑΘΘΝΑΙΩΝ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ Α………………………………………………………………... 

ΕΥΩ………………………………………………………………………………………………………… 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι με τθν παροφςα επιςτολι εγγυόμαςτε, ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διθηιςεωσ, μζχρι του ποςοφ των 

ΕΥΩ ………………………………………………………….65 

υπζρ του  

i. (Φυςικό πρόςωπο)……………………………………., Α.Φ.Μ. ……………………….., 

Δ/νςθ…………………………………………………….ι 

ii. (Νομικό πρόςωπο)……………………………………, Α.Φ.Μ. ……………................, 

Δ/νςθ…………………………………………………….ι 

iii. (Ζνωςθ ι Κοινοπραξία) 

Α)    (πλιρθ επωνυμία) ……………………………………., Α.Φ.Μ. …………………………., 

        Δ/νςθ …………………………………………………… 

Β)     (πλιρθ επωνυμία) ……………………………………, Α.Φ.Μ. …………………………., 

        Δ/νςθ …………………………………………………… 

Γ)     (πλιρθ επωνυμία …………………………………….., Α.Φ.Μ. …………………………., 

        Δ/νςθ …………………………………………………… 

ατομικά και για κάκε  μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ, για τθ ςυμμετοχι του ςτο διενεργοφμενο 

Διαγωνιςμό του Διμου Ακθναίων για τθν «Ρρομικεια Σειρινων ζτουσ 2022», ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 

………. Διακιρυξι ςασ, με ΑΔΑΜ: …………………… και καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν τθν 

…/…/2020.  

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ υποχρεϊςεισ του υπζρ ου θ εγγφθςθ, που απορρζουν από τθ 

ςυμμετοχι ςτον παραπάνω διαγωνιςμό, κακ' όλο τον χρόνο τθσ ιςχφοσ τθσ. 

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα ςασ καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από 

μζρουσ μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ, 

μζςα ςε πζντε (5) θμζρεσ, από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

Θ παροφςα εγγφθςι μασ ιςχφει αποκλειςτικά και μόνο μζχρι τθν………………………………… , ι μζχρισ ότου 

αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν 

Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

                                                           
65

 Αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% επί τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ, χωρίσ τον 

Φ.Ρ.Α. 
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Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ, ςτο 

οποίο επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με τθν 

παράγραφο 2.4.6. τθσ Διακιρυξθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν 

από τθν θμερομθνία λιξθ τθσ66.  

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν, που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και 

το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο  των εγγυιςεων, που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε67. 

 

 

 

                                                                                                          

                                                                                                                        (Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
66  Άρκρο 72 παρ. 1  του Ν. 4412/2016 
67

 Ο κακοριςμόσ ανϊτατου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ’ 

αρικμ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Βϋ740) απόφαςθ του Υπουργοφ οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ 

αναγραφι τθσ ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι.  
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

 

Ονομαςία Τράπεηασ …………………………………………………………………………  

Κατάςτθμα ………………………….………………………………………………………… 

Δ/νςθ (οδόσ – αρικμόσ, Τ.Κ.) ……………………………………………………………..   

Θμερομθνία ζκδοςθσ ……………………………………  

 

Ρροσ: ΤΟΝ ΔΘΜΟ ΑΘΘΝΑΙΩΝ 

ΕΓΓΥΘΤΙΚΘ ΕΡΙΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α.....................................................................  

ΕΥΩ ..................................................................................................................................... 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα εγγυθτικι επιςτολι ανζκκλθτα  και  ανεπιφφλακτα,  

παραιτοφμενοι του  δικαιϊματοσ  τθσ  διαιρζςεωσ  και  διθηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ 

…………….……………………………………………………
68

 

    υπζρ του  

i. (Φυςικό πρόςωπο)……………………………………., Α.Φ.Μ. ……………………….., 

Δ/νςθ…………………………………………………….ι 

ii. (Νομικό πρόςωπο)……………………………………, Α.Φ.Μ. ……………................, 

Δ/νςθ…………………………………………………….ι 

iii. (Ζνωςθ ι Κοινοπραξία) 

Α)    (πλιρθ επωνυμία) ……………………………………., Α.Φ.Μ. …………………………., 

        Δ/νςθ …………………………………………………… 

Β)     (πλιρθ επωνυμία) ……………………………………, Α.Φ.Μ. …………………………., 

        Δ/νςθ …………………………………………………… 

Γ)     (πλιρθ επωνυμία …………………………………….., Α.Φ.Μ. …………………………., 

        Δ/νςθ …………………………………………………… 

ατομικά και για κάκε  μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ ιδιότθτάσ 

τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ, για  τθν  καλι  εκτζλεςθ  τθσ  Σφμβαςθσ, που κα υπογράψει μαηί ςασ 

για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ «Ρρομικεια Σειρινων ζτουσ 2022», ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ……….. πράξθ 

Οικονομικισ Επιτροπισ (ΑΔΑ:……………) και τθν υπ’ αρικμ. ………. Διακιρυξι ςασ, με ΑΔΑΜ:……………………  

Το παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ 

αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα ςε πζντε (5) 

θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.  

Θ παροφςα εγγφθςι μασ ιςχφει μζχρι και τθν………………….,  ι μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου 

λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι μποροφμε να κεωριςουμε τθν Τράπεηά μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι 

υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ μασ.  

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο τζλοσ 

χαρτοςιμου. 

Βεβαιϊνουμε  υπεφκυνα ότι το  ποςό  των  εγγυθτικϊν  μασ  επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςυνυπολογίηοντασ και το 

ποςό τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε
69.

     

                                                                                           

                                                                                                              (Εξουςιοδοτθμζνθ Υπογραφι)      

 

 

                                                           
68 Αναγράφεται αρικμθτικϊσ και ολογράφωσ ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 4% επί τθσ ςυνολικισ προχπολογιςκείςασ δαπάνθσ, χωρίσ τον 
Φ.Ρ.Α. 
69 Ο κακοριςμόσ ανϊτατου ορίου ζκδοςθσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν από τισ τράπεηεσ που λειτουργοφν ςτθν Ελλάδα κεςμοκετικθκε με τθν υπ’ 
αρικμ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Βϋ740) απόφαςθ του Υπουργοφ οικονομικϊν, με τθν οποία και κατζςτθ υποχρεωτικι και θ αναγραφι τθσ 
ςχετικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν εγγυθτικι επιςτολι. 
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ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΙΚΘΣ ΕΡΙΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΛΕΙΤΟΥΓΙΑΣ  

ΕΚΔΟΤΘΣ............................................................................ 

Κατάςτθμα: ………………………………………….. 

Διεφκυνςθ (οδόσ – αρικμόσ, Τ.Κ.) Θμερομθνία ζκδοςθσ…….................. 

Ρροσ: ΤΟΝ ΔΘΜΟ ΑΘΘΝΑΙΩΝ 

Εγγυθτικι επιςτολι Καλισ Λειτουργίασ Α.....................................................................  

ΕΥΩ ..................................................................................................................................... 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ, ποςοφ  

Ευρϊ……………..…(και  ολογράφωσ)1, ποςό που αντιςτοιχεί ςτο ποςοςτό το οποίο ορίςκθκε ςφμφωνα με 

τθν παρ. 4.1.2.  τθσ διακιρυξθσ και το άρκρο 215 του ν. 4412/2016, ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ 

υποχρζωςι μασ, υπζρ ,Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ}: τθσ Εταιρίασ (τθν πλιρθ επωνυμία) 

…………………………………………………με Α.Φ.Μ.………………………,και διεφκυνςθ οδόσ……………….Αρικμόσ…..…ΤΚ

 , 

{ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ}: των Εταιριϊν 

α)…….………………….............οδόσ...................................αρικμόσ................ΤΚ…… 

β)……….……………………….οδόσ..................................αρικμόσ.................ΤΚ…… 

γ)………………………………..οδόσ..................................αρικμόσ.................ΤΚ…… 

μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο 

υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ,} 

για τθν καλι λειτουργία των ειδϊν που ςασ παραδόκθκαν, ςφμφωνα με τουσ όρουσ του με 

αρ.…………..(ΑΔΑΜ:……..) Συμφωνθτικοφ …. (αφξων αρικμόσ) που υπεγράφθ μαηί ςασ με 

αντικείμενο2…………………………, ςυμβατικισ αξίασ…….. €  χωρίσ ΦΡΑ 24%, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρ………….. 

(ΑΔΑ:……, ΑΔΑΜ  ) Απόφαςθ Κατακφρωςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ ςτο πλαίςιο τθσ υπ’αρ……………… 

(ΑΔΑΜ: ) διακιρυξθσ για τθν «Προμήθεια ειρήνων ζτουσ 2022». 

Το ανωτζρω ποςό τθσ εγγφθςθσ τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και υποχρεοφμαςτε να ςασ το καταβάλουμε 

ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί  το βάςιμο ι μθ 

τθσ απαίτθςισ ςασ, μζςα ςε πζντε (5)θμζρεσ από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο ςτθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι και τθν (θμερομθνία λιξθσ 

ιςχφοσ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ)3 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από ζγγραφθ διλωςι ςασ, με τθν 

προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

Βεβαιοφται υπευκφνωσ ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και τα 

ΝΡΔΔ, ςυνυπολογιηομζνου και του ποςοφ τθσ παροφςασ δεν υπερβαίνει το όριο εγγυιςεων που ζχει 

κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ υπογραφι) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VI – ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΔΝΙΑΙΟ ΔΓΓΡΑΦΟ ΤΜΒΑΗ 

 

 

ΟΔΘΓΙΕΣ ΕΥΩΡΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  

ΤΟ  Ε Υ  Ω Ρ Α Ϊ Κ Ο  Ε Ν Ι Α Ι Ο  Ε ΓΓ Α Φ Ο  ΣΥ Μ Β Α ΣΘ Σ (Ε Ε Ε Σ)  Ε Ι Ν Α Ι  Α Ν Α  Τ Θ Μ Ε Ν Ο  Ξ Ε Χ Ω  Ι ΣΤ Α ,  Ω Σ Α Ν Α Ρ Ο ΣΡ Α Σ Τ Ο  Μ Ε  Ο Σ  

Τ Θ Σ Ρ Α  Ο Υ ΣΑ Σ Δ Ι Α Κ Θ  Υ Ξ Θ Σ ,  ΣΤ Ο Ν  Θ Λ Ε Κ Τ  Ο Ν Ι Κ Ο  Χ Ω  Ο  Τ Ο Υ  Δ Ι Α ΓΩ Ν Ι ΣΜ Ο Υ  ΣΤ Ο  Ε ΣΘ Δ Θ Σ ,  ΣΕ  Μ Ο  Φ Θ  Α  Χ Ε Ι Ο Υ  

.pdf   Κ Α Ι  ΣΕ  Μ Ο  Φ Θ  Α  Χ Ε Ι Ο Υ  .X M L  

 

1. Μζρθ και Ενότθτεσ του ΕΕΕΣ 

Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουκα μζρθ και ενότθτεσ:  

Μζροσ I: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ διαδικαςία προμικειασ και τθν ανακζτουςα αρχι 

Μζροσ II: Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα  

        Ενότθτα Α:  Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα 

        Ενότθτα Β:  Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα 

        Ενότθτα Γ:   Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τθ ςτιριξθ ςτισ ικανότθτεσ άλλων οντοτιτων 

        Ενότθτα Δ:  Ρλθροφορίεσ ςχετικά με υπεργολάβουσ ςτθν ικανότθτα των οποίων δεν ςτθρίηεται ο οικον. φορζασ 

Μζροσ III:  Λόγοι αποκλειςμοφ 

        Ενότθτα Α: Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ  

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

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

        Ενότθτα Δ: Αμιγϊσ Εκνικοί λόγοι αποκλειςμοφ (δεν απαιτείται ςτθν παροφςα διαδικαςία) 

Μζροσ IV: Κριτιρια επιλογισ 

        Ενότθτα Α: Καταλλθλότθτα.  

        Ενότθτα Β: Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια (δεν απαιτείται ςτθν παροφςα διαδικαςία) 

        Ενότθτα Γ: Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα. (δεν απαιτείται ςτθν παροφςα διαδικαςία) 

        Ενότθτα Δ: Συςτιματα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ  

Μζροσ V:  Ρεριοριςμόσ του αρικμοφ των πλθροφντων τα κριτιρια επιλογισ υποψθφίων (δεν απαιτείται θ 

ςυμπλιρωςθ του εν λόγω πεδίου ςε ανοικτι διαδικαςία) 

Μζροσ VI: Τελικζσ δθλϊςεισ 

 

2. Ρωσ υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τουσ οικονομικοφσ φορείσ ςτο πλαίςιο διαγωνιςμϊν που διενεργοφνται μζςω 

του ΕΣΘΔΘΣ 

Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να υποβάλουν με τθν προςφορά τουσ ςυμπλθρωμζνο το πρότυπο ΕΕΕΣ όπωσ αυτό 

ζχει οριςτεί από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ/τουσ ανακζτοντεσ φορείσ ςτθ διακιρυξθ (ιτοι είτε ςτο κείμενο αυτισ είτε 

ςτο ξεχωριςτό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ) ςε μορφι pdf, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο κατά 

τα οριηόμενα ςτο άρκρο 73 του ν.4412/16 και τθ διακιρυξθ.  

2.1 Για τθ ςφνταξθ ι/και ςυμπλιρωςθ του απαιτοφμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείσ προτείνεται να 

χρθςιμοποιιςουν το αναρτθμζνο από τθν ανακζτουςα αρχι επικουρικό αρχείο XML, προκειμζνου να 

εκμεταλλευτοφν τθν υπθρεςία eΕΕΕΣ τθσ ΕΕ και να παράξουν τθν απάντθςθ τουσ ςε μορφι αρχείου PDF, το οποίο και 

αποκθκεφουν, αρχικά, τοπικά ςτον θλεκτρονικό υπολογιςτι τουσ. Σθμειϊνεται το εξισ:  

Το αρχείο PDF παράγεται ζμμεςα από τθν υπθρεςία eEEEΣ επιλζγοντασ το κουμπί «Εκτφπωςθ». Θ εκτφπωςθ κα 

πρζπει να ανακατευκυνκεί ςε εικονικό εκτυπωτι PDF (virtual PDF printer), ιτοι λογιςμικό, εγκατεςτθμζνο ςτον 

θλεκτρονικό υπολογιςτι του χριςτθ, το οποίο αποκθκεφει το περιεχόμενο τθσ εκτφπωςθσ ςε θλεκτρονικό αρχείο 

PDF αντί να το δρομολογεί ςε φυςικό εκτυπωτι. Ενδεικτικά θ λειτουργία αυτι μπορεί να πραγματοποιθκεί εγγενϊσ 

από φυλλομετρθτι διαδικτφου, όπωσ π.χ. Google Chrome, ι από εξειδικευμζνο λογιςμικό, όπωσ π.χ. CutePDF.  

2.2 Σε κάκε περίπτωςθ και ανεξαρτιτωσ τθσ φπαρξθσ επικουρικοφ αρχείου .xml ςτον χϊρο του διαγωνιςμοφ, οι 

οικονομικοί φορείσ μποροφν να προςφεφγουν απ’ ευκείασ ςτθν θλεκτρονικι υπθρεςία τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 

(https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δθμιουργοφν το EΕΕΣ, να ςυμπλθρϊνουν με ευκφνθ τουσ όλα 

τα δεδομζνα που αφοροφν τον εκάςτοτε διαγωνιςμό και αναφζρονται ςτθ διακιρυξθ, να ςυμπλθρϊνουν τισ ςχετικζσ 
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απαντιςεισ και να το εκτυπϊνουν ςε μορφι .pdf προκειμζνου να το υπογράψουν ψθφιακά και να το υποβάλλουν 

ςτον ςχετικό διαγωνιςμό.  

2.3 Ο οικονομικόσ φορζασ, ο οποίοσ ςυμμετζχει μόνοσ του (αυτοτελϊσ) ςτθν παροφςα διαδικαςία ςυμπλθρϊνει και 

υποβάλλει ζνα ΕΕΕΣ.   

2.4 Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριςτά από κάκε 

μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

2.5 Χωριςτό ΕΕΕΣ υποβάλλεται υποχρεωτικά, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και υπογεγραμμζνο από τρίτουσ φορείσ και 

ςτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ αυτϊν. 

 

Οι τρίτοι φορείσ ςυμπλθρϊνουν το ΕΕΕΣ θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο ωσ εξισ: 

Α. Στο Μζροσ ΙΙ «Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα», ςυμπλθρϊνονται μόνο οι πλθροφορίεσ που 

απαιτοφνται ςτισ ενότθτεσ Α «Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα» και Β «Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ 

νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα»  

Β.   Στο Μζροσ ΙΙΙ «Λόγοι αποκλειςμοφ» ςυμπλθρϊνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ  

Γ. Στο Μζροσ ΙV «Κριτιρια Επιλογισ» ςυμπλθρϊνονται κατά περίπτωςθ οι πλθροφορίεσ των κριτθρίων (των 

παραγράφων 2.2.5 – 2.2.6  τθσ παροφςασ), ςτον οποίο ςτθρίηεται ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ.  

Δ.  Θ ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ ολοκλθρϊνεται με το Μζροσ VΙ «Τελικζσ Δθλϊςεισ» όπου δθλϊνεται θ ακρίβεια και θ 

ορκότθτα των ςτοιχείων, όπωσ αναφζρεται ςτο εν λόγω Μζροσ.    

Το/Τα ΕΕΕΣ του/των τρίτου/ων ςυνυποβάλλεται/ονται από τον προςφζροντα οικονομικό φορζα εντόσ του 

υποφακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ/Τεχνικι Ρροςφορά». 

2.6 Χωριςτό ΕΕΕΣ υποβάλλεται υποχρεωτικά, δεόντωσ ςυμπλθρωμζνο και θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο από τρίτουσ 

φορείσ και ςτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ προτίκεται να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασ. 

 

Ο υπεργολάβοσ, επίςθσ, ςυμπλθρϊνει το ΕΕΕΣ θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο ωσ εξισ: 

Α. Στο Μζροσ ΙΙ «Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα», ςυμπλθρϊνονται μόνο οι πλθροφορίεσ που 

απαιτοφνται ςτισ ενότθτεσ Α «Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τον οικονομικό φορζα» και Β «Ρλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ 

νόμιμουσ εκπροςϊπουσ του οικονομικοφ φορζα»  

Β.   Στο Μζροσ ΙΙΙ «Λόγοι αποκλειςμοφ» ςυμπλθρϊνονται όλεσ οι απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ. 

Το ΕΕΕΣ του υπεργολάβου ςυνυποβάλλεται από τον προςφζροντα οικονομικό φορζα εντόσ του υποφακζλου 

«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ/Τεχνικι Ρροςφορά». 

 

3. Υπογραφι Ε.Ε.Ε.Σ. 

Α. Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ του χρονικοφ διαςτιματοσ κατά το οποίο μποροφν να 

υποβάλλονται προςφορζσ. 

 Β. Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 

εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, 

απαιτείται θ δζςμευςι τουσ μζςω του ΕΕΕΣ ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό τουσ οι καταςτάςεισ αποκλειςμοφ τθσ 

παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ. Υποβάλλεται ζνα ΕΕΕΣ, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν θλεκτρονικι 

υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που 

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

αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.
70

  

Γ. Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον 

καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ 

εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι 

για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

 

                                                           
70Επιςθμαίνεται ότι θ ανωτζρω δυνατότθτα εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια του οικονομικοφ φορζα.  Εξακολουκεί να υφίςταται θ 
δυνατότθτα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που αναφζρονται ςτα τελευταία δφο εδάφια του άρκρου 73 παρ. 1 
του  ν. 4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ VII – ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΦΤΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΔΞΔΡΓΑΙΑ 

ΠΡΟΧΠΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ 

 

ΕΝΘΜΕΩΣΘ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΡΕΞΕΓΑΣΙΑ ΡΟΣΩΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ενθμερϊνει υπό τθν ιδιότθτά τθσ ωσ υπεφκυνθσ επεξεργαςίασ το φυςικό πρόςωπο 

που υπογράφει τθν προςφορά ωσ Ρροςφζρων ι ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ, ότι το ίδιο ι και 

τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό του, κα επεξεργάηονται τα ακόλουκα δεδομζνα ωσ εξισ: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργαςίασ είναι τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ 

τθσ προςφοράσ και τα αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςτο πλαίςιο του 

παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, από το φυςικό πρόςωπο το οποίο είναι το ίδιο Ρροςφζρων ι Νόμιμοσ 

Εκπρόςωποσ Ρροςφζροντοσ. 

ΙΙ. Σκοπόσ τθσ επεξεργαςίασ είναι θ αξιολόγθςθ του Φακζλου Ρροςφοράσ, θ ανάκεςθ τθσ Σφμβαςθσ, θ 

προάςπιςθ των δικαιωμάτων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ εκπλιρωςθ των εκ του νόμου υποχρεϊςεων τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ και θ εν γζνει αςφάλεια και προςταςία των ςυναλλαγϊν. Τα δεδομζνα 

ταυτοπροςωπίασ και επικοινωνίασ κα χρθςιμοποιθκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι και για τθν ενθμζρωςθ 

των Ρροςφερόντων ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν. 

ΙΙΙ. Αποδζκτεσ των ανωτζρω (υπό Α) δεδομζνων ςτουσ οποίουσ κοινοποιοφνται είναι:  

(α) Φορείσ ςτουσ οποίουσ θ Ανακζτουςα Αρχι ανακζτει τθν εκτζλεςθ ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν για 

λογαριαςμό τθσ, δθλαδι οι Σφμβουλοι, τα υπθρεςιακά ςτελζχθ, μζλθ Επιτροπϊν Αξιολόγθςθσ, Χειριςτζσ 

του Θλεκτρονικοφ Διαγωνιςμοφ και λοιποί εν γζνει προςτθκζντεσ τθσ, υπό τον όρο τθσ τιρθςθσ ςε κάκε 

περίπτωςθ του απορριτου. 

(β) Το Δθμόςιο, άλλοι δθμόςιοι φορείσ ι δικαςτικζσ αρχζσ ι άλλεσ αρχζσ ι δικαιοδοτικά όργανα, ςτο 

πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ. 

(γ) Ζτεροι ςυμμετζχοντεσ ςτο Διαγωνιςμό, ςτο πλαίςιο τθσ αρχισ τθσ διαφάνειασ και του δικαιϊματοσ 

προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ των ςυμμετεχόντων ςτο Διαγωνιςμό, ςφμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομζνα κα τθροφνται για χρονικό διάςτθμα για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθ διάρκεια τθσ 

εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, και μετά τθ λιξθ αυτισ για χρονικό διάςτθμα πζντε ετϊν, για μελλοντικοφσ 

φορολογικοφσ-δθμοςιονομικοφσ ι ελζγχουσ χρθματοδοτϊν ι άλλουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ από τθν 

κείμενθ νομοκεςία, εκτόσ εάν θ νομοκεςία προβλζπει διαφορετικι περίοδο διατιρθςθσ. Σε περίπτωςθ 

εκκρεμοδικίασ αναφορικά με δθμόςια ςφμβαςθ τα δεδομζνα τθροφνται μζχρι το πζρασ τθσ εκκρεμοδικίασ. 

Μετά τθ λιξθ των ανωτζρω περιόδων, τα προςωπικά δεδομζνα κα καταςτρζφονται. 

V. Το φυςικό πρόςωπο που είναι είτε Ρροςφζρων είτε Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ του Ρροςφζροντοσ, μπορεί 

να αςκεί κάκε νόμιμο δικαίωμά του ςχετικά με τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα που το αφοροφν, 

απευκυνόμενο ςτον υπεφκυνο προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

VI. H Ανακζτουςα Αρχι ζχει υποχρζωςθ να λαμβάνει κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του 

απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από τυχαία ι 

ακζμιτθ καταςτροφι, τυχαία απϊλεια, αλλοίωςθ, απαγορευμζνθ διάδοςθ ι πρόςβαςθ από οποιονδιποτε 

και κάκε άλλθσ μορφι ακζμιτθ επεξεργαςία. 
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