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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ  

 

Επωνυμία Διμοσ Μεςςινθσ 

Αρικμόσ Φορολογικοφ Μθτρϊου (Α.Φ.Μ.) 998762513 

Κωδικόσ θλεκτρονικισ τιμολόγθςθσ1 1007.E84403.0001 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ Δθμάρχου Ρ. Ρτωχοφ & Μεταμ. Σωτιροσ 

Ρόλθ ΜΕΣΣΘΝΘ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 24200 

Τθλζφωνα 2722360138, 2722360152, 2722360100 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) messini@messini.gr  

Αρμόδιοι για πλθροφορίεσ2 Ιωάννθσ Κάτςοσ, Μαρία Κυριακοποφλου 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) http://www.messini.gr  

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι 3  Διμοσ  και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ, Υποτομζασ Ο.Τ.Α.4 

   

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.5 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ 6  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ  μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΗΔΗΣ7 και τθσ 
ιςτοςελίδασ του Διμου http://www.messini.gr 

β) Κάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω του ΕΣΗΔΗΣ 
Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ (εφεξισ ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προςβάςιμο από τθ Διαδικτυακι 
Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΗΔΗΣ 

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

δ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ παρζχονται θλεκτρονικά μζςω ΕΣΗΔΗΣ ςτθν παραπάνω διεφκυνςθ.   

 

                                                           
1
  Άρκρο 53 παρ. 2 περ. α του ν. 4412/2016 

2
 Συμπλθρϊνεται το όνομα, θ διεφκυνςθ, ο αρικμόσ τθλεφϊνου θ διεφκυνςθ θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου (e-mail) τθσ 

υπθρεςίασ που διενεργεί τον διαγωνιςμό, κακϊσ και ο αρμόδιοσ υπάλλθλοσ τθσ υπθρεςίασ αυτισ, άρκρο 53 παρ. 2 περ. γ 
του ν. 4412/2016   

3
 Αναφζρεται το είδοσ τθσ Α.A., πχ Υπουργείο, Ρεριφζρεια, Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ, Νοςοκομείο, Διμοσ, ΑΕ  του Δθμοςίου 

κλπ και αν αποτελεί “κεντρικι κυβερνθτικι αρχι (ΚΚΑ)» ι “μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι” κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

4
 Αναφζρεται ςε ποια υποδιαίρεςθ του δθμόςιου τομζα ανικει θ Α.Α.: α) Γενικι Κυβζρνθςθ (Υποτομζασ Κεντρικισ 

Κυβζρνθςθσ, Υποτομζασ ΟΤΑ, Υποτομζασ ΟΚΑ) ι β) Δθμόςιοσ Τομζασ (Ρλθν Γενικισ Κυβζρνθςθσ) κατά τισ υποδιαιρζςεισ του 
άρκρου 14 του ν. 4270/14.  

5
 Επιλζγεται θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α., βλζπε και Ραράρτθμα ΙΙ (Ρροκιρυξθ Σφμβαςθσ), Τμιμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεςτικοφ 

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

6
 Επιλζγονται και ςυμπλθρϊνονται τα αντίςτοιχα εδάφια, πρβλ άρκρα 22 και 67 ν. 4412/16 

7
 Εάν θ πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ, αντί για τα αναφερόμενα ςτο α) ςυμπλθρϊνεται:  «Η πρόςβαςθ ςτα 

ζγγραφα είναι περιοριςμζνθ. Περαιτζρω πλθροφορίεσ παρζχονται ςτθν διεφκυνςθ (URL) : ………………………..» 
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1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ 

 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ8 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Μεςςινθσ. Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω 
ςφμβαςθ βαρφνει τθν με  Κ.Α.: 00.6117.0005  ΦΥΛΑΞΘ ΡΑΝΘΓΥΕΩΣ ΑΡΟ ΙΔΙΩΤΙΚΘ ΕΤΑΙΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΦΥΛΑΞΘΣ ΧΩΩΝ ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2022 του Διμου 
Μεςςινθσ.  

 

 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ φφλαξθ από ιδιωτικι εταιρία αςφάλειασ των χϊρων του πανθγυριοφ τθσ 
Μεςςινθσ από τθν 19-09-2022 και ϊρα 07:00 π.μ. ζωσ και τθν 29-09-2022 και ϊρα 11:00 μ.μ.. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτθν υπ’ αρ. 
522/12/7-6-2022 μελζτθ του Διμου Μεςςινθσ (ΡΑΑΤΘΜΑ Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ). 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) :  79713000-5: Υπθρεςίεσ φφλαξθσ9 

 

Ειδικότερα, ςτο Τιμολόγιο τθσ υπϋ αρικ. 522/12/7-6-2022 μελζτθ (Ραράρτθμα Ι) παρατίκενται 
αναλυτικά οι Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ τθσ : 

ΟΜΑΔΑ Β:  ΥΡΗΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΡΑΝΗΓΥΕΩΣ. 

Ο ενδεικτικόσ προχπολογιςμόσ τθσ ΟΜΑΓΑ Β: ΤΠΗΡΔΙΑ ΦΤΛΑΞΗ ΠΑΝΗΓΤΡΔΩ υπϋ αρικ. 
522/12/7-6-2022 μελζτθσ του Διμου Μεςςινθσ, ζχει ωσ εξισ: 

α/α Δίδος εργαζίας 

Αρ. 

Τιμο-

λογίοσ 

Μονάδα 

Μέηρη-

ζης 

Ποζό-

ηηηα 

Τιμή μο- 

νάδος  

( σε € ) 

Γαπάνη 

Μερική       
(σε € ) 

Ολική                     
(σε € ) 

  ΟΜΑΓΑ Β: ΤΠΗΡΔΙΑ ΦΤΛΑΞΗ ΠΑΝΗΓΤΡΔΩ       

6 
ΤΝΟΛΟ ΔΡΓ. ΚΟΣΟΤ ΜΔ 
ΔΡΓ/ΚΔ ΔΙΦΟΡΔ  

6 τιμη κατ' αποκοπή 7.757,70   

7 
ΔΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΔΛΟ  & ΔΞΟΓΑ 
ΔΠΟΠΣΔΙΑ & ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 

7 19% 1.473,96   

        ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Β= 9.231,66 

   
Σύνολο ομάδας Β προ ΦΠΑ: 

 

 9.231,66 

   

 + ΦΠΑ (24%):    2.215,60 

   
Σύνολο Προϋπολογιζμού: 

 

11.447,26 

                                                           
8
 Το περιεχόμενο τθσ παραγράφου διαμορφϊνεται ανάλογα με τθν πθγι χρθματοδότθςθσ (Ρρβλ. παρ. 2 περ.η  του άρκρου 53 

του ν.4412/16 όπωσ διαμορφϊκθκε με το άρκρο 16 του ν. 4782/21) 
9
  Σφμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ) αρικ. 213/2008 ΤΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ τθσ 28θσ Νοεμβρίου 2007, όπωσ ιςχφει 
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Οι ενδιαφερόμενοι  μποροφν να υποβάλλουν προςφορά μόνον  για τθν Ομάδα Β, όπωσ αυτι 
περιγράφεται ςτθν υπ’ αρικ. 522/12/7-6-2022 μελζτθ του Διμου Μεςςινθσ. 

Η εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 11.447,26 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΡΑ 24% 
(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΡΑ: 9.231,66 €,   ΦΡΑ 24% : 2.215,60 €). 

Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται: 

Για τθν Ομάδα Β -  ΤΠΗΡΔΙΑ ΦΤΛΑΞΗ ΠΑΝΗΓΤΡΔΩ τθσ υπ’ αρικ. 522/12/7-6-2022 μελζτθσ του 
Διμου Μεςςινθσ, από τθν 19-09-2022 και ϊρα 07:00 π.μ. ζωσ και τθν 29-09-2022 και ϊρα 11:00 μ.μ. 

Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει τιμισ για το Τμιμα - Ομάδα Β του προχπολογιςμοφ τθσ υπ’ αρικ. 522/12/7-6-2022 εγκεκριμζνθσ 
μελζτθσ του Διμου Μεςςινθσ (Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ). 

1.4 Θεςμικό πλαίςιο  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ10: 

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

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

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο 
νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το 
Ελεγκτικό Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» 
και ιδίωσ των άρκρων 324-337 

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

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

- 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 υµβουλίου τθσ 16θσ 
Απριλίου 2014 για τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιµολογίων ςτο πλαίςιο δθµόςιων ςυµβάςεων και λοιπζσ 
διατάξεισ» 

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ ΕΑΔΗΤ» 

- του άρκρου 68 του ν. 3863/2010 (Αϋ 115)  

- τθσ υπ' αρικμ. 76928/09.07.2021 Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων – Επικράτειασ 
με κζμα: “Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ 
Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ)” (Β’ 3075) 

- τθσ υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 (Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ 
και Επενδφςεων  και Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ με κζμα «Ρυκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που 
αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν με χριςθ των 
επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 
(ΕΗΔΗ)» 

                                                           
10

 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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- τθσ αρικμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονικι Σιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των 
Δθμόςιων υμβάςεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Αϋ44) 

- τθσ αρικμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ 
τιμολογίου ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων υμβάςεων».  

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

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

- του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» 

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» 

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

- Του Ν. 4314/2014 (Α’ 265/23-12-2014) «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», 
όπωσ ιςχφει. 

- Τον Ν. 4912/2022 (ΦΕΚ 59 Α/17-3-2022): Ενιαία Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ του 
Υπουργείου Δικαιοςφνθσ. 

- Του Ν. 4914/2022 (Αϋ61) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν 
Ρρογραμματικι Ρερίοδο 2021-2027, …. και άλλεσ διατάξεισ» και ειδικά του άρκρου 65 παρ. 2 αυτοφ. 

- 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»,  

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

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

- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ»  και ιδίωσ 
των άρκρων 1,2, 7, 11 και 13 ζωσ 15, 

- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα»,  

- 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, 

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχι Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ 
του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου 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 υμβουλίου τθσ 27θσ Απριλίου 2016 και άλλεσ διατάξεισ», 

- 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. 
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- Τθσ υπϋ αρικμ. 522/12/7-6-2022 μελζτθσ του Διμου Μεςςινθσ με κζμα: «ΕΓΑΣΙΑ: ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ  
ΡΟΣΩΙΝΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘΣ ΕΜΡΟΟΡΑΝΘΓΥΘΣ & ΦΥΛΑΞΘ 
ΡΑΝΘΓΥΕΩΣ ΑΡΟ ΙΔΙΩΤΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΘΣ ΧΩΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022». 

- Τθσ Βεβαίωςθσ τθσ Οικονομικισ Υπθρεςίασ Διμου Μεςςινθσ για τθν δζςμευςθ ςτα οικεία λογιςτικά 

βιβλία τθσ αντίςτοιχθσ πίςτωςθσ. 

- Τθσ υπ’ αρ. 635/15-06-2022 (ΑΔΑ: ΩΔΩΕΩΚ4-ΔΓΘ) Απόφαςθσ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ του Διμου 
Μεςςινθσ, με τθν οποία εγκρίκθκε θ δζςμευςθ τθσ ςχετικισ πίςτωςθσ . 

-  Αρικμόσ καταχϊρθςθσ τθσ Απόφαςθσ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ ςτο Μθτρϊο Δεςμεφςεων: 
00.6117.0005-1.  

- Του θλεκτρονικοφ φακζλου τθσ παραπάνω υπθρεςίασ με αρικμό: 233/2022  . 
- Του πρωτογενοφσ αιτιματοσ που καταχϊρθςε ο Διμοσ Μεςςινθσ ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 

Δθμοςίων Συμβάςεων, για τθν παραπάνω  υπθρεςία, το οποίο ζλαβε ΑΔΑΜ: 22REQ010727711 . 
- Του εγκεκριμζνου αιτιματοσ που καταχϊρθςε ο Διμοσ ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων 

Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ), για τθν παραπάνω υπθρεςία, το οποίο ζλαβε ΑΔΑΜ: 22REQ010749731 . 
- Τθσ με αρικ.  244/2022 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με κζμα: “Ζγκριςθ διενζργειασ 

παροχισ υπθρεςιϊν: «ΕΓΑΣΙΑ: ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ  ΡΟΣΩΙΝΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΟΥΣ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΘΣ ΕΜΡΟΟΡΑΝΘΓΥΘΣ & ΦΥΛΑΞΘ ΡΑΝΘΓΥΕΩΣ ΑΡΟ ΙΔΙΩΤΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΦΥΛΑΞΘΣ ΧΩΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022» με διαγωνιςμό με ανοικτι διαδικαςία μζςω ΕΣΘΔΘΣ - κατάρτιςθ όρων 
και ςφνταξθ διακιρυξθσ – οριςμόσ μελϊν επιτροπισ διαγωνιςμοφ και αξιολόγθςθσ προςφορϊν – 
οριςμόσ επιτροπισ παραλαβισ τθσ παροχισ υπθρεςιϊν”,  θ οποία αναρτικθκε ςτο Διαδίκτυο 
(Διαφγεια), με ΑΔΑ: 6Σ3ΩΚ4-ΟΨΩ . 

- Τθσ υπ‘ αρ. 283/2022 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με κζμα: “Ζγκριςθ πρακτικϊν τθσ 
αρμόδιασ επιτροπισ για τθν παροχι υπθρεςιϊν: «ΕΓΑΣΙΑ: ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ  ΡΟΣΩΙΝΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΩΝ 
ΣΤΟΥΣ ΧΩΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘΣ ΕΜΡΟΟΡΑΝΘΓΥΘΣ & ΦΥΛΑΞΘ ΡΑΝΘΓΥΕΩΣ ΑΡΟ ΙΔΙΩΤΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΘΣ ΧΩΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022»”. 

- Τθσ με αρικ. 284/2022 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με κζμα: “Ματαίωςθ των 
αποτελεςμάτων διαγωνιςμοφ, ζγκριςθ διενζργειασ παροχισ υπθρεςιϊν: «ΕΓΑΣΙΑ: ΤΟΡΟΘΕΤΘΣΘ  
ΡΟΣΩΙΝΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΘΣ ΕΜΡΟΟΡΑΝΘΓΥΘΣ & ΦΥΛΑΞΘ 
ΡΑΝΘΓΥΕΩΣ ΑΡΟ ΙΔΙΩΤΙΚΘ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΘΣ ΧΩΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022» -  ΟΜΑΔΑ Β 
«ΥΡΘΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΘΣ ΡΑΝΘΓΥΕΩΣ», με επαναλθπτικό διαγωνιςμό με Ανοικτι Διαδικαςία μζςω 
ΕΣΘΔΘΣ - κατάρτιςθ όρων και ςφνταξθ διακιρυξθσ – οριςμόσ μελϊν επιτροπισ διαγωνιςμοφ και 
αξιολόγθςθσ προςφορϊν – οριςμόσ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ προμικειασ”,  θ 
οποία αναρτικθκε ςτο Διαδίκτυο (Διαφγεια), με ΑΔΑ: ΨΔ5ΓΩΚ4-ΗΣ6   . 

-  
 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ  

Η καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 17-08-2022 θμζρα Τετάρτθ και ϊρα 

15:00 μ.μ. 

Η υποβολι των ζντυπων (φυςικϊν) φακζλων κα γίνει ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.4.2.5. τθσ 

παροφςασ διακιρυξθσ . 

Η διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 

Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 

www.promitheus.gov.gr 

Το άνοιγμα των Ρροςφορϊν κα γίνει ςτισ 23-08-2022 θμζρα Τρίτθ και ϊρα 10:00 π.μ. 

1.6 Δθμοςιότθτα 

 Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρείται ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό Μθτρϊο 

Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ). Επίςθσ αναρτάται μαηί με το, ςε επεξεργάςιμθ μορφι, ΕΕΕΣ, ςτο 
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διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) :   www.messini.gr και ςτθν 

διαδρομι: ΑΧΙΚΘ/ΕΝΘΜΕΩΣΘ/ΔΘΜΟΤΙΚΘ ΑΧΘ/ΡΟΚΘΥΞΕΙΣ/ΕΓΑ-ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ-ΕΓΑΣΙΕΣ. 

 Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρείται ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.11 :  

http://www.promitheus.gov.gr, όπου ο διαγωνιςμόσ ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό : 169354 , μαηί με τθν 

περίλθψθ διακιρυξθσ, και το, ςε επεξεργάςιμθ μορφι, ΕΕΕΣ. 

 Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ παραγράφου 3 του 

άρκρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτάται ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΡΟΓΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). Δεν απαιτείται δθμοςίευςθ ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με το Ν.4412/16 

άρκρο 377 παρ. 1 περίπτωςθ 68, όπωσ τροποποιικθκε  με το άρκρο 18 του Ν. 4469/17.  

 

 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο 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 τουσ12 . 

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

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

                                                           
11

 Άρκρο 36 του ν. 4412/2016 
12

 Άρκρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ13  είναι τα ακόλουκα: 

1. Θ Ρερίλθψθ Διακιρυξθσ τθσ Σφμβαςθσ. 

2. Θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ 

ΡΑΑΤΘΜΑ I  : Θ υπ’ αρικ. 522/12/7-6-2022 μελζτθ του Διμου Μεςςινθσ 

ΡΑΑΤΘΜΑ II: το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+  

ΡΑΑΤΘΜΑ ΙΙΙ: Σχζδιο Συμφωνθτικοφ 

ΡΑΑΤΘΜΑ IV – Ρίνακασ αντιςτοίχιςθσ λόγων αποκλειςμοφ-κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κλπ. και 
αποδεικτικϊν μζςων 

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

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ 

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), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ (www.promitheus.gov.gr) 14. 

Γενικζσ πλθροφορίεσ παρζχονται ςτθν διεφκυνςθ: Δθμάρχου Ρ. Ρτωχοφ & Μεταμ. Σωτιροσ, 24 200  
Μεςςινθ (αρμόδιοι κ. Κάτςοσ Ιωάννθσ και κ. Κυριακοποφλου Μαρία)  και ςτα τθλζφωνα : 27223-60138 
και 27223-60152, κατά τισ εργάςιμεσ θμζρεσ και ϊρεσ 07:00 ζωσ 15:00 μζχρι και τθν προθγοφμενθ του 
διαγωνιςμοφ εργάςιμθ θμζρα. 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ 
μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ και τθσ ιςτοςελίδασ του Διμου 
https://www.messini.gr 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο 10 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 πφλθσ (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 

                                                           
13

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

14
 Επιλζγεται, κατά κανόνα, θ εκ του νόμου υποχρεωτικι χριςθ του ΕΣΘΔΘΣ για τθν πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ και 

τθν  επικοινωνία. Οι επιλογζσ που ακολουκοφν αφοροφν περιπτϊςεισ που δεν είναι δυνατι εν όλω ι εν μζρει θ ελεφκερθ 
πλιρθσ άμεςθ και δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, ςε περίπτωςθ που απαιτοφνται 
ειδικά εργαλεία, ςυςκευζσ ι μορφότυποι περιγράφονται ςτο ςθμείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόςβαςθσ των 
ενδιαφερομζνων. 
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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.  

Θ ανακζτουςα αρχι 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 περιπτϊςεισ15: 

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 τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν, 

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.  

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

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, θ παράταςθ τθσ προκεςμίασ εναπόκειται ςτθ διακριτικι ευχζρεια τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ. 

Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν, κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ, 
ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφεται ςτο ΚΘΜΔΘΣ16.  

 

2.1.4 Γλϊςςα 

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 επιλογισ17 ςυντάςςονται 
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Τα αλλοδαπά δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα, 
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 
πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο..  

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, που είναι δυνατόν να διαβαςτοφν ςε κάκε γλϊςςα και δεν είναι 
απαραίτθτθ θ μετάφραςθ τουσ, μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από 
μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 18. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα19. 

2.1.5 Εγγυιςεισ20 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 

                                                           
15

 Άρκρο 67, παρ.3 του ν. 4412/2016 &. άρκρο 121, παρ.5 του ν. 4412/2016. 
16

       Ρρβλ ζγγραφο ΕΑΑΔΘΣΥ με α.π. 4121/30-07-2020 « Διευκρινίςεισ ωσ προσ τθν τιρθςθ των διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ ςτθ 
διαγωνιςτικι διαδικαςία ςε περίπτωςθ τροποποίθςθσ όρων τθσ διακιρυξθσ» (ΑΔΑ: ΩΘ9ΟΞΤΒ-2ΧΗ) 

17
       Ρρβλ. άρκρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016  

18
 Άρκρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016   

19
 Με τθν επιφφλαξθ τθσ εν όλω ι εν μζρει ςφνταξθσ των εγγράφων ςε άλλθ γλϊςςα 

20
 Άρκρο 72 ν. 4412/2016  
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Σελίδα 12 

παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13)21, 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 ποςοφ22. 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 ςφμβαςθσ23.  

Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 

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

2.1.6 Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων 

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. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ 

2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ  

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

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

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

                                                           
21

  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) 
22

      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 Ταμείω Ραρακατακθκϊν και Δανείων”). Ρρβλ. το με αρ. πρωτ. 
2756/23-5-2017 ζγγραφο τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ: 7ΝΣΟΞΤΒ-975). 

23
        Ραρ. 12 άρκρου 72 ν. 4412/2016 
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Σελίδα 13 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ24, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 5, 6 και 725 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 
ςυμβάςεων26. 

Στο βακμό που καλφπτονται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4, 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 
Ζνωςθσ27. 

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. 

Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.28   

 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ29 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ30, ςφμφωνα 
με το παράγραφο 2.1.5 τθσ παροφςασ , που κακορίηεται ςε 2% επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ εκτόσ Φ.Ρ.Α. 
του τμιματοσ – Ομάδασ Β και ςυγκεκριμζνα: 

ΟΜΑΔΑ Β «ΤΠΗΡΔΙΑ ΦΤΛΑΞΗ ΠΑΝΗΓΤΡΔΩ» ποςοφ 184,63 ευρϊ31 ( εκατόν ογδόντα τζςςερα 
ευρϊ και εξιντα τρία λεπτά).  

Η εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ κα απευκφνεται ςτον Διμο Μεςςινθσ.  

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα 
αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τουσ προςφζροντεσ να παρατείνουν, πριν τθ λιξθ 
τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

                                                           
24

        Βλ. ςχετικά με ΣΔΣ https://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/gp_gpa_e.htm 
25

        Σφμφωνα με το ιςχφον κείμενο τθσ ΣΔΣ, τα ςχετικά παραρτιματα που αναφζρονται ςτο άρκρο 25 αντιςτοιχοφν πλζον ςτα 1, 
2, 4, 5, 6 και 7. 

26
       Επιςθμαίνεται ότι απαγορεφεται θ ςυμμετοχι εξωχϊριασ εταιρείασ από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» 

κατά τθν ζννοια των παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013,  κακϊσ και από κράτθ που ζχουν προνομιακό 
φορολογικό κακεςτϊσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω Κϊδικα, 
κατά τα αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ αϋ και βϋτθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005. 

27
   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». 
28

 Άρκρο 19 ν. 4412/2016 
29

 Ραρ. 1 ,2, 3 και 12 του άρκρου 72 του ν.4412/2016. 
30

 Σε περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ,  του/των προςφερομζνου/ων τμιματοσ/τμθμάτων (β’ εδ. παρ. 1 άρκρου 72 ν. 
4412/2016).). 

31
 Το ποςοςτό τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ δεν μπορεί να υπερβαίνει το 2% τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, με 

ανάλογθ ςτρογγυλοποίθςθ, μθ ςυνυπολογιηομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ και παράταςθσ τθσ ςφμβαςθσ.   
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Σελίδα 14 

Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, 
ςε κλειςτό φάκελο με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, 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. 

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτθν παρ. 3 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016. 32 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, εάν ο προςφζρων: α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8 γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα 
δικαιολογθτικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, 
ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 
4412/2016, 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 απορριφκεί33, η) ςτισ 
περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι 
δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, 
ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο 
ΕΕΕΣ είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα 
παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ 
απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ34  

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 αμετάκλθτθ35 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 παρ. 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 
192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται 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, 

                                                           
32

 Άρκρο 72 παρ. 3 εδάφιο δεφτερο του ν. 4412/2016 
33

        Ρρβλ άρκρο 88 ςε ςυνδυαςμό με άρκρο 72 ν. 4412/2016 
34

 Άρκρα 73 και 74 ν. 4412/2016. 
35

 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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Σελίδα 15 

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 (ΕΕ 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 ςτο 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 (ΕΕ 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 
ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου 
εδαφίου αφορά:  

- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.) ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) 
και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ. 

- 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. 

- ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

- ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ νόμιμο εκπρόςωπο. 

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 : 
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Σελίδα 16 

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

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

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

Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2  κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 

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

 

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων, εφόςον 
ςυντρζχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ 
του περιβάλλοντοσ  (άρκρο. 73 παρ. 3 του ν. 4412/2016).  
β) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο  οικονομικόσ φορζασ 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 υποβολισ προςφοράσ. 

2.2.3.4. Αποκλείεται36 από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ37:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/201638, 
περί αρχϊν που εφαρμόηονται ςτισ διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων,  

ιδίωσ εάν ςε βάροσ του ζχουν επιβλθκεί, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθ λιξθ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ τθσ προςφοράσ, τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά, από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ ι δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του 
Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ 
εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ 

                                                           
36

 Οι λόγοι τθσ παραγράφου 4 αποτελοφν δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 
Κατά ςυνζπεια, θ Α.Α. δφναται να επιλζξει όλουσ, μερικοφσ, ι, ενδεχομζνωσ, και κανζναν από τουσ λόγουσ αποκλειςμοφ τθσ 
παρ. 4, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ 
περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ (πρβλ. αιτιολογικι ζκκεςθ νόμου 4412/2016 - άρκρο 73 παρ. 4). 
Επιςθμαίνεται, επίςθσ, ότι θ επιλογι από τθν Α.Α. λόγου/ων αποκλειςμοφ τθσ παρ. 4 διαμορφϊνει αντιςτοίχωσ τισ επιλογζσ 
τθσ ςτα ςχετικά πεδία του ΕΕΕΣ κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 2.2.9.2. 

37
  Ειδικά για τουσ δυνθτικοφσ λόγουσ αποκλειςμοφ πρβλ. τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 20/22-06-2017 τθσ Αρχισ (ΑΔΑ: 

ΩΞ3ΟΞΤΒ-95). Ειδικότερα, όταν θ ανακζτουςα αρχι εξετάηει τθ ςυνδρομι των προχποκζςεων εφαρμογισ των δυνθτικϊν 
λόγων αποκλειςμοφ που ζχει ςυμπεριλάβει ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ, πρζπει να δίδει ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν τιρθςθ τθσ 
αρχισ τθσ αναλογικότθτασ (πρβλ και αιτιολογικι ςκζψθ 101 τθσ Οδθγίασ 2014/24/ΕΕ). 

38
 Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ αυτισ ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ 

περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73. Ρρβλ άρκρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016. 
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κακϊσ και αα) εάν ζχει κθρυχκεί ζκπτωτοσ, κατ` εφαρμογι τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 68 του ν. 
3863/2010 μζςα ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ τθσ προςφοράσ ι ββ) εάν ςε βάροσ του ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ τθσ προςωρινισ διακοπισ τθσ 
λειτουργίασ ςυγκεκριμζνθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ ι τμιματοσ ι τμθμάτων ι του ςυνόλου τθσ 
επιχείρθςθσ ι εκμετάλλευςθσ κατ` εφαρμογι τθσ παρ. 1Β του άρκρου 24 του ν. 3996/2011 (Α` 170) μζςα 
ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ 
προςφοράσ39 

(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 
προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι 
μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που 
αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε 
κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ 
τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ40.  

(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 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,  

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

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 
48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ 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 τθσ παραγράφου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει με απατθλό τρόπο παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του .  

                                                           
39

     Ρρβλ περ. γϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 68 του ν. 3863/2010, ωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 39  παρ.Β ν.4488/2017, ςε 
ςυνδυαςμό με τθν παρ. 5 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016:  Θ ακζτθςθ τθσ υποχρζωςθσ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 18 
ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 
του άρκρου 73, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ. Ειδικά, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι/και φφλαξθσ, ωσ ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοοφνται ιδίωσ τα 
προβλεπόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ γϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 68 του ν. 3863/2010 (Αϋ 115). 

40
 Σχετικι διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περιλαμβάνεται ςτο ΕΕΕΣ  
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Σελίδα 18 

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. 41 

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 ωσ άνω περιπτϊςεισ.  

2.2.3.6. 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 ςτοιχεία42, 
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 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά 
τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ43. 

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. 
4412/201644. 

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 Επιλογισ45  

                                                           
41

 Ρρβλ. παράγραφο 10 του άρκρου 73 ν.4412/2016. Επίςθσ, 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.  

42
  Σχετικά με τθν προςκόμιςθ αποδείξεων για τα επανορκωτικά μζτρα βλ. τθν απόφαςθ τθσ 14θσ Ιανουαρίου 2021 του ΔΕΕ 

ςτθν υπόκεςθ C‑387/19 
43

 Ραρ. 7 άρκρου 73 ν. 4412/2016.   
44

  Ρρβλ. απόφαςθ υπ’ αρικμ. 49341/19-05-2020 (ΦΕΚ 385 τεφχοσ ΥΟΔΔ, 25-05-2020), θ οποία εξακολουκεί να ιςχφει ζωσ τθν  
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 9 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016. 

45
 Επιςθμαίνεται ότι όλα τα κριτιρια επιλογισ είναι προαιρετικά, τίκενται ςτθν παροφςα διακιρυξθ κατά τθν κρίςθ και τθ 

διακριτικι ευχζρεια τθσ A.A. και πρζπει να ςχετίηονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ (άρκρο 75 παρ. 
1 του ν. 4412/2016). Επιπλζον, οι A.A. μποροφν να επιβάλλουν ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ ωσ απαιτιςεισ ςυμμετοχισ μόνο 
τα κριτιρια που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Ζχουν τθ δυνατότθτα, κατά ςυνζπεια, να επιλζξουν 
ζνα, περιςςότερα ι όλα ενδεχομζνωσ τα ωσ άνω κριτιρια επιλογισ, ςυνεκτιμϊντασ τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά τθσ υπό 
ανάκεςθ ςφμβαςθσ (εκτιμϊμενθ αξία αυτισ, ειδικζσ περιςτάςεισ κλπ), με ςχετικι πρόβλεψθ ςτθ διακιρυξθ. Οι Α.Α. 
διαμορφϊνουν αντίςτοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9., κακϊσ και τα μζςα απόδειξθσ του άρκρου 
2.2.9.2. Ρρβλ. και τθν Κατευκυντιρια Οδθγία 13 τθσ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. ''Κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ δθμοςίων ςυμβάςεων και 
ζλεγχοσ καταλλθλόλθτασ: ειδικά θ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια και θ τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα'' 
(ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα τισ Ενότθτεσ IΙΙ και IV παρ. 1 όπου παρατίκενται ςχετικά  παραδείγματα. 
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Σελίδα 19 

2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ46  

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

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα ι ςε άλλο κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά μθτρϊα ι εμπορικά μθτρϊα  
που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο 
Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα 
διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά μθτρϊα. 

 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

2.2.7 Ρρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ  

ΔΕΝ ΑΡΑΙΤΕΙΤΑΙ 

 

2.2.8 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων – Υπεργολαβία 

 

2.2.8.1. Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων 

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ 

 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο 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. Στθν περίπτωςθ που 
o προςφζρων 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, θ ανακζτουςα αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ47. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν 
υπεργολάβο, εφόςον ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράφου 2.2.3.   

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ 
ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ δια του ΕΕΕΣ 
κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.9.1, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παραγράφου 

                                                           
46

 Ρρβλ άρκρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
47

 Ο όροσ αυτόσ μπορεί να τεκεί, κατά τθν κρίςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, και ςτθν περίπτωςθ ποςοςτοφ μικρότερου του 30% 
τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (πρβλ. παρ. 5 άρκρου 131 του ν. 4412/2016). 
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Σελίδα 20 

2.2.9.2 και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δια τθσ υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 
105 του ν. 4412/2016.  

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 παροφςασ48.  

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 αρχι.49.  

 

2.2.9.1 Ρροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα ΙΙΙ, το οποίο 
ιςοδυναμεί με ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ50 καταρτίηεται 
βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου  του Ραραρτιματοσ 2 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται 
από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Ραραρτιματοσ 151. 

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.52  

Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με 
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με το ΕΕΕΣ53. 

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 το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 

                                                           
48

 Ρρβλ άρκρο 131 παρ. 6 ν. 4412/2016 
49

      Άρκρο 104 ςε ςυνδυαςμό με τισ παρ. 4 και 5 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016  
50

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

51
 Από τισ 2-5-2019, παρζχεται θ νζα θλεκτρονικι υπθρεςία Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/) που 

προςφζρει τθ δυνατότθτα θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ). 
Μπορείτε να δείτε τθ ςχετικι ανακοίνωςθ ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ www.promitheus.gov.gr Ρρβλ και το 
Διορκωτικό (Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ L 17/65 τθσ 23θσ Ιανουαρίου 2018) ςτον Εκτελεςτικό Κανονιςμό 
(ΕΕ) 2016/7 για τθν κακιζρωςθ του τυποποιθμζνου εντφπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Ρρομικειασ, με το οποίο 
επιλφκθκαν τα ςχετικά ηθτιματα ορολογίασ που υπιρχαν ςτο αρχικό επίςθμο ελλθνικό  κείμενο του Εκτελεςτικοφ 
Κανονιςμοφ. Μπορείτε να δείτε το ςχετικό Διορκωτικό ςτθν ακόλουκθ διαδρομι https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0007R(01)&from=EL   

52 Ρρβλ. άρκρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε από το άρκρο 28 του ν. 4782/2021 (36
 
Α’). 

53
  Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 9 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 27 του ν. 4782/2021 
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Σελίδα 21 

αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται 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 αυτισ54. 

Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ,55 τθν κατάςταςι του ςε 

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

παροφςθσ56 και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ 

αξιοπιςτίασ του. 

Ιδίωσ επιςθμαίνεται ότι, 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 απάντθςθσ57. 

Πςον αφορά ςτισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν 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 πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ 
όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει 
ακετιςει τισ παραπάνω υποχρεϊςεισ του58. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα59  

Α. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ λόγων αποκλειςμοφ κατ’ άρκρο 2.2.3 και τθσ πλιρωςθσ των 
κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ κατά τισ παραγράφουσ 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείσ 
προςκομίηουν τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ. Θ προςκόμιςθ των εν λόγω δικαιολογθτικϊν γίνεται κατά 
τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 3.2 από τον προςωρινό ανάδοχο. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από 
προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται  ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 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.  

                                                           
54

    Άρκρο 96 παρ. 7 του ν. 4412/2016 
55

  βλ. Δ.Ε.Ε. απόφαςθ τθσ 19.6.2019, Meca, C-41/18, EU:C:2019:507, ςκ. 28 
56

  Βλ. ενδεικτικά ΣτΕ 754/2020, 753/2020 (Δ Τμιμα),  
57

  Ραρ. 1 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 5 του άρκρου 235 του ν. 4635/2019. 
58

  Ραρ. 2
Α
 άρκρου 73 ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 8 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 

59
 Ρρβ. άρκρο 80 ν. 4412/2016  Επιςθμαίνεται, περαιτζρω ότι θ A.A. ηθτάει από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να προςκομίςουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μζςα που ανταποκρίνονται ςτουσ λόγουσ αποκλειςμοφ και ςτα κριτιρια επιλογισ που ζχει 
ορίςει ςτισ παραγράφουσ 2.2.3 ζωσ 2.2.8 τθσ παροφςασ. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτιςει ελάχιςτα επίπεδα 
χρθματοοικονομικισ επάρκειασ των οικονομικϊν φορζων, τότε δεν κα ηθτιςει οφτε τα αποδεικτικά μζςα τθσ παρ. Β.3 τθσ 
παροφςασ   
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Σελίδα 22 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν60. 

Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
2.4.2.5 και 3.2 τθσ παροφςασ. 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4. 

 

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

 
Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι 
πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 
2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - 
μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ 
παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι 
επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-
Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, 
ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του 
κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, 
από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ 
πριν από τθν υποβολι του61.  

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, 

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 του62   

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..  

Πταν μόνο μικρά ποςά των φόρων δεν ζχουν καταβλθκεί, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3.3 περ. β τθσ 
παροφςασ, προςκομίηεται από τον οικονομικό φορζα βεβαίωςθ οφειλισ από τθν ΑΑΔΕ. 

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.  

                                                           
60

 Ρρβλ άρκρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
61

  Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016. 
           

62
     Ρρβλ. παρ. 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016 
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Σελίδα 23 

Υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν 
περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ 
και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ 

Πταν μόνο μικρά ποςά των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν δεν ζχουν καταβλθκεί, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
2.2.3.3 περ. β τθσ παροφςασ, προςκομίηεται από τον οικονομικό φορζα βεβαίωςθ οφειλισ από τον 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. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.463 περίπτωςθ βϋ 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. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ 
οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι 
αποκλειςμοφ 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.8. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ 
επιβολισ ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ 
νομοκεςίασ64. 

 
 B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ)  προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ 
(ι εμπορικοφ) μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ (ι εμπορικοφ) μθτρϊου του 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 οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 

                                                           
63

    Εφόςον θ ανακζτουςα αρχι τθν επιλζξει ωσ λόγο αποκλειςμοφ 
64

    Δεφτερο εδάφιο παρ. 4 του άρκρου 74 του ν. 4412/2016  
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Σελίδα 24 

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.65 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο 
επαγγελματικό μθτρϊο ι πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.ΜΘ.  

Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον 
ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,66 εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ 
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

 

B.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 67,  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 ΓΕΜΘ68,προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ69, το οποίο πρζπει να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

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.   

                                                           
65

 Ρρβλ. Ραράρτθμα XI Ρροςαρτιματοσ Α ν. 4412/2016. Επιςθμαίνεται ότι θ Α.Α. απαιτεί ςτθν εκάςτοτε διακιρυξθ, κατά 
περίπτωςθ, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ βεβαίωςθ εγγραφισ ςε ζνα από τα ςχετικά 
Επιμελθτιρια/ Μθτρϊα, κατά περίπτωςθ . 

66
  Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016. 

67
 Ρρβλ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016  

68
      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), 
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 

69
  Το πιςτοποιθτικό Ιςχφουςασ Εκπροςϊπθςθσ (καταχωρίςεισ μεταβολϊν εκπροςϊπθςθσ) παρουςιάηει τισ ςχετικζσ με τθ 

διοίκθςθ και εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ καταχωρίςεισ/μεταβολζσ ςτο Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο. 
          Το Αναλυτικό Ριςτοποιθτικό Εκπροςϊπθςθσ παρουςιάηει τα ςτοιχεία των προςϊπων που διοικοφν και εκπροςωποφν τθν 

εταιρεία αυτι τθ ςτιγμι, κακϊσ και το εφροσ των αρμοδιοτιτων τουσ 
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Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ 
οργάνων διοίκθςθσ 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 αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

B.4. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ70 που προβλζπονται από 
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

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

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

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. Ειδικϊσ 
όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν, 
προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά 
τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, υποπερ. i, ii και iii τθσ περ. β. 

B.5. 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.  

B.6. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει χριςθ 
υπεργολάβων, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται 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 των 
εργαςιϊν.  

Β.7. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  
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 Ρρβλ άρκρο 83 ν. 4412/2016.  
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 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν71. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

 

2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ   

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ  

Κριτιριο ανάκεςθσ72 τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά 
βάςει τιμισ για το Τμιμα - Ομάδα Β του προχπολογιςμοφ τθσ υπ’ αρικ. 522/12/7-6-2022 εγκεκριμζνθσ 
μελζτθσ του Διμου Μεςςινθσ (Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ)73  

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ Διακιρυξθσ, για  
όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ  τθσ Ομάδασ Β: ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΘΣ.  

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 αυτισ74. 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν ανακζτουςα αρχι μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ.75 

 

2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι 
τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε 
θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον ν.4412/2016, ιδίωσ ςτα άρκρα 36 και 37 και ςτθν 
κατ’ εξουςιοδότθςθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα υπϋαρικμ. 64233/08.06.2021 
(Βϋ2453/ 09.06.2021) Κοινι Απόφαςθ 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 Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)», εφεξισ «Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και 
Υπθρεςίεσ». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) 
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  Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016. 
72

 Τα κριτιρια ανάκεςθσ κα πρζπει να ςυνδζονται με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 8 του 
άρκρου 86 του ν. 4412/2016. Διαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα αποτελεςματικοφ ανταγωνιςμοφ και ςυνοδεφονται από 
προδιαγραφζσ που επιτρζπουν τθν αποτελεςματικι επαλικευςθ των πλθροφοριϊν που παρζχονται από τουσ 
προςφζροντεσ, προκειμζνου να αξιολογείται ο βακμόσ ςυμμόρφωςισ τουσ προσ τα κριτιρια ανάκεςθσ. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίεσ, οι Α.Α. επαλθκεφουν αποτελεςματικά τθν ακρίβεια των πλθροφοριϊν και αποδείξεων, τισ οποίεσ παρζχουν οι 
προςφζροντεσ (παρ. 9 άρκρου 86). Ρρβλ και Κατευκυντιρια Οδθγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

73 
 Εάν θ τιμι είναι το μοναδικό κριτιριο ανάκεςθσ, θ αξιολόγθςθ γίνεται μόνο βάςει αυτισ 

74
 Άρκρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 

75
      Άρκρο 15 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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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 τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ 
του άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ. 
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι 
ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ.76 
 
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 θλεκτρονικό (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 θλεκτρονικό (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 τθσ  ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΣΘΔΘΣ, τα 
ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 21 του ν. 4412/2016. 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 μονάδασ, 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 
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 υποφακζλο  ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει 
ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν77.   
 
Οι ςυμμετζχοντεσ Οικονομικοί Φορείσ πρζπει να επιςυνάπτουν ςε μορφι pdf θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνα πρόςκετα, ςε ςχζςθ με τισ αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) τθσ παραγράφου 2.4.2.4, ςχετικά 
θλεκτρονικά αρχεία  οικονομικισ προςφοράσ,  ςφμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ, το 
οποίο περιλαμβάνεται ςτθν υπ’ αρικ. 522/12/7-6-2022 μελζτθ του Διμου Μεςςινθσ (Ραράρτθμα Ι τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ). 
 
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 : 

                                                           
76

 Άρκρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 και άρκρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και- Υπθρεςίεσ. 
77

      Άρκρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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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 2778 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. 79 

Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ80 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. 

Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία 
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ 
φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο 
αναγράφεται ο αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ 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. 2690/199981,  

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 δικθγόρο82.  

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. 

                                                           
78

    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". 

79
   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 
80

     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..». 

81
   Ενδεικτικά ςυμβολαιογραφικζσ ζνορκεσ βεβαιϊςεισ ι λοιπά ςυμβολαιογραφικά ζγγραφα 

82
   Άρκρο 13 παρ. 1.6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Αρ.Πρωτ.: 14200/2022 Ημερ.: 01/08/2022
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΑΝΑΡΤΗΣΗ Polis CMS 01/08/2022 08:20
https://www.messini.gr/ft/SVJ6ekljZDJJcUZra0p3Nytnd2xFZz09

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)





 

Σελίδα 29 

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.  

Σθμειϊνεται ότι, 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. 

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

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. 

 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. 

2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ  

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν με ποινι αποκλειςμοφ τα ακόλουκα υπό α και β ςτοιχεία:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), όπωσ προβλζπεται ςτισ παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016 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 ίδιου άρκρου,  

β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 
2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.   

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα  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 
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Σελίδα 30 

αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

Το ςυμπλθρωμζνο από τον Οικονομικό Φορζα ΕΕΕΣ, κακϊσ και θ τυχόν ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ 
διλωςθ, υποβάλλονται ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ δϋ τθσ παραγράφου 2.4.2.5 τθσ παροφςασ, ςε 
ψθφιακά υπογεγραμμζνο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

*Αναλυτικζσ οδθγίεσ και πλθροφορίεσ για το κεςμικό πλαίςιο, τον τρόπο χριςθσ και ςυμπλιρωςθσ 
θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ και τθσ χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint είναι αναρτθμζνεσ ςε ςχετικι 
κεματικι ενότθτα ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ.+ 

 

2.4.3.2 Τεχνικι Ρροςφορά 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν83. 

Οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει προςκομίςουν Υπεφκυνθ διλωςθ: 

i. Πτι ζλαβαν πλιρθ γνϊςθ των όρων τθσ παροφςασ διακιρυξθσ κακϊσ και των Ραραρτθμάτων τθσ και 
τουσ αποδζχονται ανεπιφφλακτα. 
 

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

Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παράγρ. 2.3.1 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ, κριτιριο ανάκεςθσ.  

Οι ςυμμετζχοντεσ Οικονομικοί Φορείσ πρζπει να επιςυνάπτουν ςε μορφι pdf θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνα πρόςκετα, ςε ςχζςθ με τισ αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) τθσ παραγράφου 2.4.2.4, ςχετικά 
θλεκτρονικά αρχεία  οικονομικισ προςφοράσ,  ςφμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ 
(ΕΝΤΥΡΟ ΡΟΣΦΟΑΣ), το οποίο περιλαμβάνεται ςτθν υπ’ αρικ. 522/12/7-6-2022 μελζτθ του Διμου 
Μεςςινθσ (Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ). 

Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται  ςε ευρϊ ανά μονάδα. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ (βλ. παράγρ. 5.1.2. τθσ παροφςασ), ωσ και κάκε άλλθ 
επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των 
υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ84. 

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

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που 
κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι85 ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Ειδικά ςτθν παροφςα ςφμβαςθ φφλαξθσ, οι προςφζροντεσ υποχρεοφνται, με ποινι αποκλειςμοφ, να 
εξειδικεφουν ςε χωριςτό κεφάλαιο τθσ προςφοράσ τουσ τα ςτοιχεία τθσ παρ. 1 του άρκρου 68 του ν. 
3863/2010, όπωσ ιςχφει, και ςυγκεκριμζνα: (βλ. Ραράρτθμα Ι, Τεχνικι ζκκεςθ και Τιμολόγιο μελζτθσ): 

α) Τον αρικμό των εργαηομζνων που κα απαςχολθκοφν ςτο ζργο. 

β) Τισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ εργαςίασ. 

γ) Τθ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι. 

                                                           
83

 Βλ. άρκρο 58 του ν. 4412/2016 
84

 Βλ παρ. 5 περ. αϋ του άρκρου 95 του ν. 4412/2016 
85

 Βλ παρ. 4 του άρκρου 26 του ν. 4412/2016 
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δ) Το φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν των 
εργαηομζνων. 

ε) Το φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά. 

ςτ) αντίγραφο τθσ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ ςτθν οποία υπάγονται οι εργαηόμενοι. 

 η) υπεφκυνθ διλωςθ με τθν οποία κα δθλϊνουν, ότι ςτθν ςφμβαςθ τθν οποία κα υπογράψουν κα 
περιλαμβάνονται τα ςτοιχεία α` ζωσ ςτ` κακϊσ και ειδικόσ όροσ για τθν εφαρμογι των διατάξεων 
τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ και τθσ νομοκεςίασ περί υγείασ και αςφάλειασ των 
εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ κινδφνου. 

 Στθν προςφορά τουσ πρζπει να υπολογίηουν εφλογο ποςοςτό διοικθτικοφ κόςτουσ παροχισ των 
υπθρεςιϊν τουσ, των αναλϊςιμων, του εργολαβικοφ τουσ κζρδουσ και των νόμιμων υπζρ Δθμοςίου και 
τρίτων κρατιςεων86.  

 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν87   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα (9) 
μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ παραλαβισ των προςφορϊν. 

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

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 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 παρζτειναν 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 τουσ88. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν89 

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

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 ςτθν παροφςα και 

                                                           
86

     Για το ηιτθμα τθσ παρακράτθςθσ φόρου ειςοδιματοσ ποςοςτοφ 8% για τθν παροχι υπθρεςιϊν, θ οποία και προβλζπεται ςτο 
άρκρο 64, παρ. 2 του ν. 4172/2013, πρβλ  τθν πρόςφατθ υπ’ αρικμ. 286/2021 απόφαςθ του 5ου Κλιμακίου τθσ ΑΕΡΡ, ιδίωσ 
ςκ. 20, με παραπομπζσ ςτισ ΔΕφΑκ 1063/2020, ΔΕφΑκ 373, 165, 126/2019, 25/2019, ΔΕφΘες/νίκθσ 27/2020, 17/2020, 
26/2019. Ρροσ αποφυγι παρερμθνειϊν και διενζξεων ςυνιςτάται θ Α.Α. να ορίηει ρθτά και ςαφϊσ ςτθ διακιρυξθ τα 
κονδφλια τα οποία οφείλουν οι διαγωνιηόμενοι να ςυμπεριλαμβάνουν ςτθν οικονομικι τουσ προςφορά, ιδίωσ εάν ςε αυτά 
περιλαμβάνεται το επίμαχο ποςοςτό. 

87
 Ρρβλ άρκρο 97 ν. 4412/2016 

88
  Ρρβλ. άρκρο 97, παρ.4 του ν.4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 33, παρ. 3, του ν.4608/2019. 

89
 Άρκρο 91 του ν. 4412/2016 
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Σελίδα 32 

ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν), 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,90  

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 παρ. 3.1.2.1 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παρ. 3.1.2.1 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 ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.  

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 τισ υπθρεςίεσ, 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. 

 

                                                           
90

 Άρκρα 92 ζωσ 97, το άρκρο 100 κακϊσ και τα άρκρα 102 ζωσ 104 του ν. 4412/16 
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3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1  Αποζθπάγιζη και αξιολόγηζη πποζθοπών  

3.1.1 Ηλεκηπονική αποζθπάγιζη πποζθοπών91 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, ιτοι θ επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ92, εφεξισ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, προβαίνει 
ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 
100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι Ρροςφορά» και 
του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», ςτισ  23-08-2022  θμζρα Τρίτθ  (τζταρτθ εργάςιμθ θμζρα 
μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν) και ϊρα 10:00 π.μ. 

Στο ςτάδιο αυτό τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 

3.1.2 Αξιολόγηζη πποζθοπών 

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 τθσ93, 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

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 εξακριβϊςιμα94. 

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 

                                                           
91

 Άρκρο 100 ν. 4412/2016 και άρκρο 16 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ  
92

 Επιςθμαίνεται ότι, ωσ προσ τισ προκεςμίεσ για τθν ολοκλιρωςθ των ενεργειϊν τθσ Επιτροπισ Διενζργειασ Διαγωνιςμοφ 
ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο  άρκρο 221Α του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 40 του ν. 4782/21. 

93
     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.  

94
     Άρκρο 102 του ν. 4412/2016. Ρρβλ και  ζκκεςθ ςυνεπειϊν ρυκμίςεων επί του ωσ άνω άρκρου 42 ν. 4781/2021  
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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 τουσ95. 
 
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 προςφορϊν96. 
 
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 κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.97  
*Επιςθμαίνεται ότι τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία 
απόφαςθ+ 

Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ εγκρίνει τα ανωτζρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαςθ για τα  αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων98 («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 κατακφρωςθσ99.. 

 

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου100 - Δικαιολογθτικά 
προςωρινοφ αναδόχου 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο»), μζςω τθσ 

                                                           
95

     Άρκρο 72 παρ. 13 ν. 4412/2016 
96

    Θ ανακζτουςα αρχι δφναται να εγκρίνει το πρακτικό αυτό με εςωτερικι τθσ απόφαςθ 
97

 Άρκρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016. 
98

 Άρκρο 100, παρ. 2 ν. 4412/2016  
99

     Άρκρο 100, παρ. 5 του ν. 4412/2016 
100

 Βλ. άρκρο 103 του ν. 4412/2016 
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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 των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  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 προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ 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, 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 2.4.2.5101.  

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 διευκρινιςεισ, με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 

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 
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.102 

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 (ΕΕΕΣ)  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 αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ 
μιασ ι περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 
2.2.4 ζωσ 2.2.8 (κριτιρια 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 

                                                           
101

     Ρρβλ άρκρο 17 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
102

 Ρρβ. ομοίωσ ωσ ανωτζρω, άρκρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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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 του103.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίςκεται ςε 
μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά 
κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με 
όςα ορίηονται ανωτζρω (παράγραφοσ 3.1.2.1.) και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ 
τθσ διαδικαςίασ.  

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ  

3.3.1. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ 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 αρχισ104. 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.105 

3.3.2. 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 θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΕΑΔΘΣΥ και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΕΑΔΘΣΥ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται  ςτο 
τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 
324 ζωσ 327 του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται, και  
δ) ο  προςωρινόσ ανάδοχοσ, υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται και ζπειτα από ςχετικι 
πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 
4412/2016, ςτθν οποία 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 

                                                           
103

 Άρκρο 104 παρ. 2 και 3 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 44 του ν. 4782/2021. 
104

      Ρρβλ άρκρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
105

 Ρρβλ. άρκρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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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. 
 
Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», 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.106 

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.107 

 

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι και Οριςτικι Δικαςτικι Ρροςταςία 

3.4.1 Σφμφωνα με το άρκρο 3 παράγρ. 3α του Ν. 4912/2022, όπου ςτθν κείμενθ νομοκεςία (άρα 
και ςτθν παροφςα διακιρυξθ) γίνεται αναφορά ςε «Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν» ι «ΑΕΡΡ», νοείται θ «Ενιαία Αρχι Δθμοςίων Συμβάςεων» ι «ΕΑΔΘΣΥ» του 
άρκρου 347 του Ν. 4412/2016. 

Α. Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ δθμόςια 
ςφμβαςθ και ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ κατά παράβαςθ τθσ ευρωπαϊκισ ενωςιακισ ι εςωτερικισ νομοκεςίασ ςτον τομζα των 

δθμοςίων ςυμβάςεων, ζχει δικαίωμα να προςφφγει ςτθν ανεξάρτθτθ Ενιαία Αρχι Δθμοςίων 
Συμβάςεων (ΕΑΔΘΣΥ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. 
π.δ. 39/2017, ςτρεφόμενοσ με προδικαςτικι προςφυγι, κατά πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά του108 . 

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 ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά 
προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ 
δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

                                                           
106

 Άρκρο 105 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 45 του ν. 4782/2021. 
107

 Άρκρο 105 παρ. 8 του ν. 4412/2016, όπωσ αντικαταςτάκθκε από το άρκρο 45 του ν. 4782/2021. 
108

      Άρκρο 360 παρ. 1 ν. 4412/2016 και 3 παρ. 1 π.δ. 39/2017. 
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Σελίδα 38 

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 παράλειψθσ109 . 

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 23:59:59110. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ 
«Επικοινωνία» ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ 
«Ρροδικαςτικι Ρροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 4412/2016 . 
Θ επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται: α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του, β) όταν 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.  

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 20 π.δ. 39/2017. Πμωσ, μόνθ 
θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, υπό τθν 
επιφφλαξθ χοριγθςθσ από το Κλιμάκιο προςωρινισ προςταςίασ ςφμφωνα με το άρκρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Θ προθγοφμενθ παράγραφοσ δεν εφαρμόηεται ςτθν περίπτωςθ που, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ 
παροφςασ ςφμβαςθσ, υποβλθκεί μόνο μία (1) προςφορά. 

Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ θ ανακζτουςα αρχι,  
μζςω τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία»  :  

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, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ 
διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, 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 ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν 
Ζκκεςθ Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων 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 τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ 
ςυνοδεφουν, 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 . 

                                                           
109

      Άρκρο 361 του ν. 4412/2016 και 4 π.δ. 39/2017 
110

      Ραρ. 2 του άρκρου 9 και άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ 
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Σελίδα 39 

 

Β. 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 αρμοδίου Διοικθτικοφ Δικαςτθρίου111. 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.112 

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.113 

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 
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.114 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 

                                                           
111

 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 υμβοφλιο 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.  

112
 Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 1 και 2 Ν. 4412/2016. 

113
 Ρρβλ. άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

114
 Ρρβλ άρκρο 372 παρ. 6 του ν. 4412/2016. 
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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 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει, αιτιολογθμζνα, τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ 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) 
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. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ 

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ορίηεται ςτο ποςόν των 369,27 ευρϊ, δθλ. ποςοςτό 4% 
επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ Φ.Ρ.Α. , τθσ ςφμβαςθσ για το Τμιμα - Ομάδα Β «ΥΡΗΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ 
ΡΑΝΗΓΥΕΩΣ», και θ οποία κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. Θ εγγφθςθ καλισ 
εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν 
παρ. 12 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016 ςτοιχεία, πλθν αυτοφ τθσ περ. θ (βλ. τθν παράγραφο 2.1.5. τθσ 
παροφςασ), και, επιπλζον, τον τίτλο και τον αρικμό τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, εφόςον ο τελευταίοσ είναι 
γνωςτόσ. 

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 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ 
τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ, από 
τον ανάδοχο, των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  

Θ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ πρζπει να είναι τουλάχιςτον τρεισ (3) μινεσ μετά 
τθν λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά από τθν ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι 
του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 

Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι 
υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ γίνεται μετά από τθν 
αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. 

  

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία  

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

 

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ 

4.3.1 Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν 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. 

Ειδικά ςτισ ςυμβάςεισ παροχισ υπθρεςιϊν φφλαξθσ, περιλαμβάνονται, επιπλζον του όρου του πρϊτου 
εδαφίου, και τα ςτοιχεία που αναφζρονται ςτισ περιπτϊςεισ αϋ ζωσ ςτϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 68 του ν. 
3863/2010 (Αϋ 115), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, κακϊσ και ο ειδικόσ όροσ τθσ παραγράφου 3 του ίδιου άρκρου. 
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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,  

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 ςφμβαςθσ115 .  

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.  

Κατά  τα λοιπά, θ ςφμβαςθ κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ  υπϋ αρικ. 522/12/7-6-2022 μελζτθσ 
του Διμου Μεςςινθσ (Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ). 

4.4 Υπεργολαβία 

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

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.116. 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.  

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

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

4.5 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ117  

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

                                                           
115

 Ρρβλ άρκρο 24 του ν. 4412/2016 
116

 Ρρβλ παρ. 2 του άρκρου 78 του ν. 4412/2016 
117

  Ρρβλ. άρκρο 132 του ν. 4412/2016 
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γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ *ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 216 
του ν. 4412/2016, τθσ κακ’ φλθν αρμόδιασ υπθρεςίασ ι, άλλωσ, είτε τθσ υπθρεςίασ θ οποία ορίηεται 
με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ είτε τθσ επιτροπισ θ οποία ςυγκροτείται επίςθσ με απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον θ εν λόγω αρμοδιότθτα 
προβλζπεται ρθτά ςτθν απόφαςθ ςυγκρότθςθσ+118.  

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 παροφςασ, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ λόγουσ 
τθσ παραγράφου 4.6, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α), θ ανακζτουςα αρχι δφναται να προςκαλζςει τον/τουσ 
επόμενο/ουσ, κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει-ουν ςτθν παροφςα διαδικαςία 
ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτζλεςτο 
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει 
τθν προςφορά που είχε υποβάλει ο ζκπτωτοσ (ριτρα υποκατάςταςθσ)119. 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. Αν αυτόσ δεν δεχκεί τθν 
πρόταςθ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον επόμενο υποψιφιο κατά ςειρά 
κατάταξθσ, ακολουκϊντασ κατά τα λοιπά τθν ίδια διαδικαςία. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ120  

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

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 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, ωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτο ςυνθμμζνο ςτθν παροφςα 
ςχζδιο ςφμβαςθσ. 

                                                           
118

 Άρκρο 216 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
119

 Ρρβλ. 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).    

120
 Ρρβλ.  Άρκρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ 
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Σελίδα 44 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ121  

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

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016122, κακϊσ 
και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι.  

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

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει). Ιςχφει μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ ΡΥΣ 
ςυγκρότθςθσ τθσ νζασ ΕΑΔΘΣΥ ςε ςϊμα (α 19 Ν. 4912/2022 και από 06.04.22 Ανακοίνωςθ τθσ ΕΑΔΘΣΥ, 
κακϊσ το α4 παρ. 3 Ν. 4013/2011 εξακολουκεί να ιςχφει. 

β) Κράτθςθ 0,10% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων 
επιβάλλεται (άρκρο 17 Ν.4912/2022 όπωσ ιςχφει) 

γ) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ (άρκρο 4 παρ. 6 Ν. 4782), 
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 
τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του 
ν. 4412/2016 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

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

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ123 από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν:   

α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ 

β) ςτθν περίπτωςθ που 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 παράςχει τισ υπθρεςίεσ ι δεν υποβάλει τα παραδοτζα ι δεν προβεί ςτθν αντικατάςταςι 
τουσ μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με τα όςα 

                                                           
121

 Για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ των οποίων θ εκτιμϊμενθ αξία, εκτόσ Φ.Ρ.Α., είναι ίςθ προσ ι ανϊτερθ από τα κατϊτατα όρια 
του άρκρου 5 του ν. 4412/2016 οι ανακζτουςεσ αρχζσ υποχρεοφνται να παραλαμβάνουν και να επεξεργάηονται θλεκτρονικά 
τιμολόγια που είναι ςφμφωνα με το ευρωπαϊκό πρότυπο ζκδοςθσ θλεκτρονικϊν τιμολογίων, όπωσ αυτό ορίηεται ςτθν 
περίπτωςθ 12 του άρκρου 149 του ν. 4601/2019 (Αϋ44) και των, κατϋεξουςιοδότθςθ του άρκρου 154 του νόμου αυτοφ, 
κανονιςτικϊν αποφάςεων 

122
 Άρκρο 200 παρ.  5 ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 102 του ν. 4782/2021.  

123
 Άρκρο 203 του ν. 4412/2016, όπωσ τροποποιικθκε με το άρκρο 103 του ν. 4782/2021 
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Σελίδα 45 

προβλζπονται ςτο άρκρο 217 περί διάρκειασ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ και τθν παράγραφο 6.4 τθσ 
παροφςασ, με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ παραγράφου. 

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 του 
άρκρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ 
οφείλει να προβεί ο ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςτθν προκεςμία που κα ορίςει θ 
Ανακζτουςα Αρχι, ανάλογα με τισ περιςτάςεισ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω όχλθςθσ. Αν θ 
προκεςμία, που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, 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. 

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά οι παρακάτω κυρϊςεισ:  

α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

β) Επιπλζον, ςε βάροσ του αναδόχου μπορεί να επιβλθκεί και προςωρινόσ αποκλειςμόσ του από το 
ςφνολο των ςυμβάςεων προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 
4412/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 74, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 

5.2.2.  Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, επιβάλλονται εισ βάροσ του 
ποινικζσ ριτρεσ, με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ124.  
Ροινικζσ ριτρεσ μπορεί να επιβάλλονται και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ πλθμμελοφσ εκτζλεςθσ των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν  περ. (δ) τθσ παροφςασ παραγράφου.   
Οι ποινικζσ ριτρεσ υπολογίηονται ωσ εξισ: 

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

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

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

Το ποςό των ποινικϊν ρθτρϊν αφαιρείται/ςυμψθφίηεται από/με τθν αμοιβι του αναδόχου.  
Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 
ζκπτωτο. 
 

5.3 Γιοικηηικέρ πποζθςγέρ καηά ηη διαδικαζία εκηέλεζηρ ηων ζςμβάζεων125   

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ), 6.2. (Διάρκεια ςφμβαςθσ), 6.4. (Απόρριψθ 
παραδοτζων – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατϋ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων, να αςκιςει προςφυγι 

                                                           
124

  Άρκρο 218 του ν.4412/2016  
125

 Άρκρο 205 του ν. 4412/2016. Για τθν εξζταςθ των προβλεπόμενων προςφυγϊν, ςυγκροτείται ειδικό γνωμοδοτικό όργανο, 
τριμελζσ ι πενταμελζσ), τα μζλθ του οποίου είναι διαφορετικά από τα μζλθ του γνωμοδοτικοφ οργάνου που είναι αρμόδιο 
για τα υπόλοιπα κζματα που ανακφπτουν κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ. 
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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 δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221   
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 Γικαζηική επίλςζη διαθοπών 

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. 4412/2016126. 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 
ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ 
διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 

 

 

                                                           
126

   Άρκρο 205Α του ν. 4412/2016 
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6. ΧΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ  

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ κα διενεργθκεί από τισ κακ’ φλθν αρμόδιεσ υπθρεςίεσ με οριςμό επόπτθ ι 
εποπτϊν οι οποίοι και κα ειςθγοφνται  ςτθν Οικονομικι Επιτροπι για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν 
ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του 
αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για 
ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό 
τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Θ Διεφκυνςθ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν με απόφαςι τθσ ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
ςφμβαςθσ τθσ ομάδασ Β, ωσ επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι, υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ.  Με τθν ίδια 
απόφαςθ δφνανται να ορίηονται και άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων 
από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του 
επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ 
τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.  

6.1.3. Για τθν προςικουςα και ζγκαιρθ παραλαβι των υπθρεςιϊν τθσ ομάδασ Β τθρείται από τον 
ανάδοχο θμερολόγιο ςτο οποίο καταγράφονται θ τμθματικι εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
θ κακθμερινι απαςχόλθςθ του προςωπικοφ ςε αρικμό και ειδικότθτα, ζκτακτα ςυμβάντα και άλλα 
ςτοιχεία που ςχετίηονται με τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Το θμερολόγιο προςκομίηεται από τον 
ανάδοχο ςτθ ζδρα τθσ υπθρεςίασ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί.  

6.2  Διάρκεια ςφμβαςθσ127  

6.2.1. Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται: 

Για τθν Ομάδα Β -  ΤΠΗΡΔΙΑ ΦΤΛΑΞΗ ΠΑΝΗΓΤΡΔΩ τθσ υπ’ αρικ. 522/12/7-6-2022 μελζτθσ 
του Διμου Μεςςινθσ, από τθν 19-09-2022 και ϊρα 07:00 π.μ. ζωσ και τθν 29-09-2022 και ϊρα 
11:00 μ.μ. 

   

6.2.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από  αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ, φςτερα από ςχετικό αίτθμα του  αναδόχου που υποβάλλεται 
πριν από τθ λιξθ τθσ διάρκειάσ τθσ, ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε 
υπαιτιότθτα του αναδόχου128. Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ 
αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν 
ανακζτουςα αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ129  Αν οι υπθρεςίεσ 
παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ 
του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το 
άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 5.2.2 τθσ παροφςασ. 

                                                           
127

 Άρκρο 217 του ν. 4412/2016. 
128

 Θ ωσ άνω περίπτωςθ φαίνεται να αφορά παράταςθ χωρίσ αφξθςθ του οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, άλλωσ 
τυχόν παράταςθ -τροποποίθςθ υπόκειται ςτισ προχποκζςεισ και τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016. 

129
 Ρρβλ. άρκρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 
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6.3  Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ 130 

6.3.1 Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι παραδοτζων γίνεται από επιτροπι παραλαβισ που 
ςυγκροτείται, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 και τθν περ. δ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 
4412/2016.  

Θ ςφνταξθ βεβαίωςθσ καλισ εκτζλεςθσ και θ ςφνταξθ του πρωτοκόλλου παραλαβισ τθσ αρμόδιασ 
επιτροπισ του Διμου,  εκδίδονται το αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από το πζρασ των παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν.  

6.3.2 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 τισ ςχετικζσ υπθρεςίεσ ι παραδοτζα, εφόςον 
καλφπτονται οι απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ ζγκριςθ ι απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, β) είτε 
ειςθγείται για τθν παραλαβι με παρατθριςεισ ι τθν απόρριψθ των παρεχομζνων υπθρεςιϊν ι 
παραδοτζων, ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 3 και 4. Τα ανωτζρω εφαρμόηονται και ςε τμθματικζσ 
παραλαβζσ.  

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

6.3.4 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 παρεχόμενων 
υπθρεςιϊν ι 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 παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι 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 οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ι τα παραδοτζα, με τθν επιφφλαξθ 
των οριηομζνων ςτο άρκρο 220 του Ν. 4412/2016.  

6.3.5 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 2 ι πρωτόκολλο με παρατθριςεισ τθσ παραγράφου 3, κεωρείται ότι θ παραλαβι ζχει 
ςυντελεςκεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 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 6.3.1. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ 
διαδικαςίεσ παραλαβισ που προβλζπονται από τθν ςφμβαςθ και ςυντάςςει τα ςχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυθτικζσ επιςτολζσ προκαταβολισ και καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφονται 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. 

6.4  Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ131  

Σε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρου ι μζρουσ των παρεχόμενων υπθρεςιϊν ι /και 
παραδοτζων με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μπορεί να 

                                                           
130

  Άρκρο 219 του ν.4412/2016 
131

 Άρκρο 220 του ν. 4412/2016. 
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εγκρίνεται αντικατάςταςθ των υπθρεςιϊν ι/και παραδοτζων αυτϊν με άλλα, που να είναι ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. Αν θ 
αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, θ προκεςμία που ορίηεται για 
τθν αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 25% τθσ ςυνολικισ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, ο δε 
ανάδοχοσ υπόκειται ςε ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 
5.2.2 τθσ παροφςασ, λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 

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

ΡΑΑΤΗΜΑ Ι – ΜΕΛΕΤΗ ΥΡ’ ΑΙΘ. 522/12/7-6-2022 (Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και 
Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ)  

 

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙ – ΕΕΕΣ  

Από τισ 2-5-2019, οι ανακζτουςεσ αρχζσ ςυντάςςουν το ΕΕΕ με τθ χριςθ τθσ νζασ θλεκτρονικισ 
υπθρεςίασ Promitheus ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προςφζρει τθ δυνατότθτα 
θλεκτρονικισ ςφνταξθσ και διαχείριςθσ του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου φμβαςθσ (ΕΕΕ). Η ςχετικι 
ανακοίνωςθ είναι διακζςιμθ ςτθ Διαδικτυακι Πφλθ του ΕΗΔΗ «www.promitheus.gov.gr». Σο 
περιεχόμενο του αρχείου, είτε ενςωματϊνεται ςτο κείμενο τθσ διακιρυξθσ, είτε, ωσ αρχείο PDF, 
θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, αναρτάται ξεχωριςτά ωσ αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ. Tο αρχείο XML 
αναρτάται για τθν διευκόλυνςθ των οικονομικϊν φορζων προκειμζνου να ςυντάξουν μζςω τθσ υπθρεςίασ 
eΕΕΕ τθ ςχετικι απάντθςθ τουσ. 

 

ΡΑΑΤΗΜΑ ΙΙΙ – Σχζδιο Συμφωνθτικοφ  

 

ΡΑΑΤΗΜΑ V – Ρίνακασ αντιςτοίχιςθσ λόγων αποκλειςμοφ-κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ και 
αποδεικτικϊν μζςων   
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

Η ςπ’ απιθ. 522/12/7-6-2022 μελέηη ηος Γήμος Μεζζήνηρ 
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ΕΡΓΑΙΑ: ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ  ΠΡΟΩΡΙΝΩΝ ΣΕΓΑΣΡΩΝ 
ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ & 

ΦΤΛΑΞΗ ΠΑΝΗΓΤΡΕΩ ΑΠΟ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ 
ΑΦΑΛΕΙΑ ΦΤΛΑΞΗ ΥΩΡΩΝ ΕΣΟΤ 2022 

 

 
 

    CPV :  Α) 39522130-7: Σκίαςτρα  
Β) 79713000-5: Υπηρεςίεσ φύλαξησ 

 
 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  79.198,38 ΜΕ ΦΠΑ 24% 

 
 

 
 

 ΔΙΑΣΑΞΕΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΠΗΡΕΙΑ: Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 

147/08.08.2016 ηεύτος Α’): “Δημόζιες σμβάζεις Έργων, Προμηθειών και 

Τπηρεζιών (προζαρμογή ζηις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” και 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ                  ΕΡΓΑΙΑ: ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ  ΡΟΣΩΙΝΩΝ 
ΣΤΕΓΑΣΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΕΜΡΟΟΡΑΝΗΓΥΗΣ & ΦΥΛΑΞΗ 
ΡΑΝΗΓΥΕΩΣ ΑΡΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ 
ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022 

ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ                                          

 

 

 
 

1. ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΗ  
 

Η εργαςία «ΤΟΡΟΘΕΤΗΣΗ ΡΟΣΩΙΝΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΟΥΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ 
ΕΜΡΟΟΡΑΝΗΓΥΗΣ & ΦΥΛΑΞΗ ΡΑΝΗΓΥΕΩΣ ΑΡΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΩΝ 
ΕΤΟΥΣ 2022» αφορά τθ διαμόρφωςθ προςωρινϊν ςκιάςτρων για τθ διεξαγωγι του πανθγυριοφ τθσ 
Μεςςινθσ τον Σεπτζμβριο του 2022, και τθ φφλαξθ από ιδιωτικι εταιρία αςφάλειασ των χϊρων του 
πανθγυριοφ. 
 
Εδϊ κρίνεται ςκόπιμο να αναφζρουμε ότι εξαιτίασ του COVID-19 και των μζτρων απαγόρευςθσ 
διενζργειασ πανθγφρεων που λιφκθκαν με ΡΝΡ το 2020 για τθν αποτροπι διάδοςισ του, αλλά και 
τθν μετζπειτα άρςθ τθσ απαγόρευςθσ αλλά κζςπιςθσ ειδικότερων προχποκζςεων για τθν λειτουργία 
τουσ το 2021, εξαναγκάςτθκε θ Δθμοτικι Αρχι να προβεί ςε ακφρωςθ τθσ διεξαγωγισ τθσ 
εμποροπανιγυρθσ για τα ζτθ 2020 και 2021 προκειμζνου να διαςφαλιςτεί θ δθμόςια υγεία. Μζχρι 
τθν άρςθ όλων των ειδικότερων προχποκζςεων λειτουργίασ των εμποροπανθγφρεων μετά το 1ο 
τρίμθνο του 2022 θ δθμοτικι αρχι δεν είχε αποφαςίςει ακόμθ για τθν διενζργεια θ μθ τθσ 
εμποροπανιγυρθσ. Ρλζον, θ πρόκεςθ τθσ Δθμοτικισ Αρχισ είναι θ διενζργεια τθσ εμποροπανιγυρθσ 
το Σεπτζμβριο του 2022, εφόςον μζχρι τότε ιςχφει θ άρςθ των περιοριςμϊν.  
 
ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΡΟΩΡΙΝΩΝ ΚΙΑΣΡΩΝ  
 
Τα προςωρινά ςκίαςτρα ξφλινθσ καταςκευισ κα τοποκετθκοφν ςφμφωνα με τα ςυνθμμζνα ςχζδια 
ςτισ εξισ κζςεισ:  

 
Ομάδα Α) Αφορά τθν τοποκζτθςθ ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ (πεηοδρόμια) των οδϊν Καπετάν 
Κρόμπα, Μθτροπολίτου Χρυςοςτόμου και Ζωοδόχου Ρθγισ, ςε κζςεισ με ςτοιχεία Ρ.  
Δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ θλεκτροδότθςθ και θ θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ.  
 
Ομάδα Β) Αφορά τθν τοποκζτθςθ ςε χϊρο ιδιοκτθςίασ του Διμου Μεςςινθσ ςε κζςεισ με ςτοιχεία Ζ 
(χωμάτινο τμιμα), Ε και Δ.  

 
Ομάδα Γ) Αφορά τθν τοποκζτθςθ ςε χϊρο ιδιοκτθςίασ τθσ Ι.Μονισ Βουλκάνου ςε κζςεισ με ςτοιχεία 
Γ (χωμάτινο τμιμα), Β και Α.  

 
Ομάδα Δ) Αφορά τθν τοποκζτθςθ ςε χϊρο ιδιοκτθςίασ του Ι.Ν. Τριϊν Ιεραρχϊν ςε κζςεισ με ςτοιχεία 
Τ. Δεν ςυμπεριλαμβάνεται θ θλεκτροδότθςθ και θ θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ.  

 
Η πρόςοψθ κάκε κζςεωσ κα είναι τουλάχιςτον τρία (3) μζτρα και το βάκοσ αυτϊν κα είναι ίςο ι  
μεγαλφτερο των τριϊν (3) μζτρων, εκτόσ αν ορίηεται διαφορετικά ςτο ςχζδιο. 

 
Τα προςωρινά ςκίαςτρα  που κα τοποκετθκοφν για τισ ανάγκεσ τθσ εμποροπανιγυρισ με ςκοπό να 
ςτεγάςουν τουσ μικροπωλθτζσ και εμπόρουσ κα καταςκευαςκοφν με ξφλινεσ κολϊνεσ ελάχιςτθσ 
διατομισ 0,08mx0,08m, ± 0,005m και δοκοφσ ελάχιςτθσ διατομισ 0,08 m Χ 0,05m. ± 0,005m.  Σε κάκε 
πλαίςιο οι κολϊνεσ κα ςυνδζονται με τισ αντίςτοιχεσ δοκοφσ με λοξοφσ ςυνδζςμουσ (ξφλινεσ ςανίδεσ 
διατομισ 0,025m x 0,10m).    
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      Η επικάλυψθ τθσ οροφισ ςε όλα τα ςκίαςτρα κα γίνει με μεταλλικά φφλλα ι με ειδικό μουςαμά 
τα οποία κα εξαςφαλίηουν προςταςία από βροχι – άνεμο και κα είναι ςτερεωμζνα επί των πλαιςίων 
ζτςι ϊςτε να μθν υπάρχει κίνδυνοσ ατυχιματοσ. 
To φψοσ κάκε παραπιγματοσ κα είναι ςτθν πρόςοψθ 3,00m και ςτθν πίςω όψθ ςτα 2,80 m.  Το 
άνοιγμα κάκε πλαιςίου κα είναι ςτθν πρόςοψθ 3,00m και το βάκοσ του κα είναι μεταβλθτό από 3,00 
ζωσ 5,00 m. 
Η ξυλεία που κα χρθςιμοποιθκεί  κα είναι  καινοφργια ι  ελαφρϊσ  χρθςιμοποιθμζνθ αλλά ςε  άριςτθ 
κατάςταςθ χωρίσ αλλοίωςθ τθσ διατομισ και ςε κάκε περίπτωςθ χωρίσ αλλοιϊςεισ του ξφλου, π.χ. με 
φπαρξθ κυάνωςθσ ι ευρωτίαςθσ (μοφχλιαςμα). 
Η ςτερζωςθ των ςκιάςτρων επί του εδάφουσ κα γίνει ωσ εξισ: ανά δφο κάκετεσ ςτθ πρόςοψθ ςειρζσ 
ςτφλων κα τυλίγεται ςφρμα το οποίο ςτερεϊνεται ςε χαλφβδινθ ράβδοσ διαμζτρου Φ8mm  και 
ςυνολικοφ μικουσ L=0,60 m πακτωμζνθ επί του εδάφουσ.  
 
Κατά τθν διάρκεια τθσ εμποροπανιγυρθσ ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να επιτθρεί και να φροντίηει για 
τθν καλι και αςφαλι κατάςταςθ των ςκιάςτρων -ςτεγάςτρων, να τα ςυντθρεί και να αποκακιςτά 
οποιαδιποτε βλάβθ προκφψει.  
Μετά το πζρασ του πανθγυριοφ ο ανάδοχοσ κα προβεί ςτθν κακαίρεςθ  των ςκιάςτρων -ςτεγάςτρων 
και τθν απομάκρυνςθ όλων των υλικϊν που χρθςιμοποιικθκαν: χρθςίμων (ξυλεία, ςίδερα, τζντεσ, 
χαλφβδινοι ράβδοι κεμελίωςθσ κ.λ.π.) αλλά και αχριςτων (βίδεσ, καρφιά κ.λ.π) αφινοντασ τουσ 
χϊρουσ κακαροφσ και χωρίσ υπολείμματα των καταςκευϊν.  
  
 
ΙΙ. ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ ΦΩΣΙΜΟΤ ΣΩΝ ΣΕΓΑΣΡΩΝ ΚΑΙ ΚΙΑΣΡΩΝ  
Η εγκατάςταςθ αφορά το δίκτυο φωτιςμοφ των μεταλλικϊν ςτεγάςτρων και των ξφλινϊν  ςκιάςτρων 
τθσ εμποροπανιγυρθσ τθσ Μεςςινθσ και ςυγκεκριμζνα μζρουσ αυτισ που αναπτφςςεται επί των 
οικοπζδων ανατολικά τθσ Εκκλθςίασ Ζωοδόχου Ρθγισ μζχρι τθν οδό Σωτιρθ Ρατατηι και νότια μζχρι 
τθν οδό Ρριγκίπιςςασ Ιηαμπϊσ μζχρι τθν οδό Σωτιρθ Ρατατηι ςτα Ο.Τ. 128 & Ο.Τ. 129, και βόρεια 
μζχρι τθν Γεωργίου Ραπανδρζου ςτο Ο.Τ. 120. 
 
Στον παραπάνω χϊρο μεταξφ των οδϊν Γεωργίου Ραπανδρζου και Σωτιρθ Ρατατηι  υπάρχουν 
ςιμερα εγκατεςτθμζνα Pillar με κζςθ για μετρθτι και θλεκτρικοφσ πίνακεσ οι οποίοι μζςω 
προςωρινϊν παροχϊν ΔΕΗ διοχζτευαν με ρεφμα τισ κζςεισ τθσ εμποροπανιγυρθσ. Ο ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να ελζγξει τθν χωροκζτθςθ των παραπάνω PILLAR όςον αφορά τα φορτία που 
εξυπθρετοφν και ςε περίπτωςθ που αυτόσ κρίνει μπορεί να χρθςιμοποιιςει και άλλα δικά του. 
 
Σε κάκε περίπτωςθ για τα PILLAR ςτα οποία τοποκετοφνται οι προςωρινζσ τριφαςικζσ παροχζσ (Νο 4) 
όπωσ φαίνονται ςτθν οριηοντιογραφία αναπτφγματοσ κζςεων του χϊρου, ο εργολάβοσ κα 
προςκομίςει ςχζδιο θλεκτρολόγου εγκαταςτάτθ προκειμζνου ο Διμοσ να προβεί ςε ςφνδεςθ των 
προςωρινϊν αυτϊν παροχϊν με τθν ΔΕΗ προςκομίηοντασ τα απαιτοφμενα παραςτατικά (Σχζδια 
Ηλεκτρολόγου εγκαταςτάτθ, Συμφωνθτικά, κλπ). 
 
Στθν περίπτωςθ που τα παραπάνω PILLAR ιδιοκτθςίασ του Διμου ενςωματωκοφν ςτον ςχεδιαςμό του 
αναδόχου αυτά κα παραδοκοφν άκικτα χωρίσ φκορζσ – καταςτροφζσ με το πζρασ τθσ 
εμποροπανιγυρθσ ςτον Διμο. 
 
Ρζραν των παραπάνω Pillar προςωρινϊν τριφαςικϊν παροχϊν Νο4 που αναπτφςςονται εντόσ του 
παραπάνω χϊρου μεταξφ των οδϊν Γεωργίου Ραπανδρζου και Σωτιρθ Ρατατηι και ςυγκεκριμζνα :  

1. πλθςίον του Υποςτακμοφ ΔΕΗ, ςτθ ςυμβολι των οδϊν Ρεριφερειακοφ δρόμου Μεςςινθσ – 
Μελιγαλά και Ρριγκιπζςςασ Ιηαμπϊσ,  ο οποίοσ βρίςκεται εμπρόσ από τον Ρεριβάλλοντα 
Χϊρο τθσ εκκλθςίασ “Ζωοδόχου Ρθγισ”–Μετόχι Ιεράσ Μονισ Βουλκάνου (Μπεηεςτζνια)  

2. πλθςίον τθσ ςυμβολισ των οδϊν Γεωργ. Ραπανδρζου και Ρεριφερειακοφ δρόμου Μεςςινθσ 
– Μελιγαλά.  

3. επί τθσ οδοφ Γεωργ. Ραπανδρζου ζξωκεν ςυνεργείου βαφισ αυτοκινιτων Βιγλατηι Ιωάννθ. 
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4. Εντόσ του οικοπζδου του Διμου, όπιςκεν τθσ κζςθσ Ε5 και πλθςίον τθσ οδοφ Γεωργ. 
Ραπανδρζου ζναντι ςυνεργείου βαφισ αυτοκινιτων Βιγλατηι Ιωάννθ. 

ο ανάδοχοσ κα αναπτφξει δίκτυο θλεκτροφωτιςμοφ ςε κάκε ςκίαςτρο και ςτζγαςτρο  που κα 
περιλαμβάνει δφο λαμπτιρεσ ιςχφοσ το μζγιςτο 100W ο κακζνασ ι περιςςότερουσ θλεκτρονικοφσ 
λαμπτιρεσ μζγιςτθσ ςυνολικισ ιςχφοσ 200W.  
Ρζραν των παραπάνω και ςε περίπτωςθ μεγάλων καταναλϊςεων π.χ. ςε καντίνεσ κλπ ο ανάδοχοσ κα 
μπορεί να τροφοδοτιςει με ιδιαίτερθ αναχϊρθςθ από το pillar τον ςυγκεκριμζνο καταναλωτι απ’ 
ευκείασ ςε υποπίνακά του με ιδιαίτερθ καλωδίωςθ και αςφάλεια. Οι κζςεισ τθσ εμποροπανιγυρθσ 
που ςιμερα είναι τοποκετθμζνεσ οι προςωρινζσ παροχζσ εμφαίνονται ςτο ςχζδιο. 
Η όλθ θλεκτρολογικι εγκατάςταςθ κα καταςκευαςκεί ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του προτφπου ΕΛΟΤ 
HD 384 «Απαιτιςεισ για θλεκτρικζσ εγκαταςτάςεισ» τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ ΔΕΗ, τουσ 
κανόνεσ τθσ τζχνθσ και τθσ τεχνικισ και τισ οδθγίεσ τθσ Τ.Υ. του Διμου Μεςςινθσ.  
 
Τα καλϊδια που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι ΝΥΥ (JIVV-U ι S) και ΝΥΜ (Α05VV-U, Α05VV-R) 
ονομαςτικι τάςεωσ 600/1000V και 300/500V αντίςτοιχα.  
Επί ποινι αποκλειςμοφ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να χρθςιμοποιιςει καινοφργια ι ελαφρϊσ 
μεταχειριςμζνα καλϊδια χωρίσ φκορζσ ςτθν μόνωςι τουσ. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
ςυμμορφϊνεται ςτισ υποδείξεισ τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου.  
Οι ορατζσ γραμμζσ καλωδίων ΝΥΜ κατά τισ οριηόντιεσ ι και κατακόρυφεσ διαβάςεισ δαπζδου ι 
οροφϊν κα προςτατεφονται υποχρεωτικά από χαλφβδινο ςωλινα. Σε κάκε χριςτθ ι διακλάδωςθ του 
κεντρικοφ αγωγοφ προσ τουσ λαμπτιρεσ κα γίνεται υποχρεωτικά ςε κουτιά διακλάδωςθσ 70x70mm 
ςτεγανά, προςταςίασ Ι-54 τουλάχιςτον. Υποχρζωςθ του αναδόχου είναι και θ ςυντιρθςθ του 
δικτφου φωτιςμοφ που κα αναπτφξει κακ’ όλθ τθν διάρκεια τθσ εμποροπανιγυρθσ. 
 

τισ υποχρεϊςεισ του αναδόχου είναι:  
Α) Η ζκδοςθ, ςε ςυνεργαςία με τισ υπθρεςίεσ του Διμου, των απαιτουμζνων οικοδομικϊν αδειϊν 
για τθν καταςκευι των προςωρινϊν ςκιάςτρων πλθν των ςκιάςτρων ςτισ κζςεισ με ςτοιχεία Ρ (ςε 
πεηοδρόμια οδϊν) διότι δεν απαιτείται.  
Β) Η προςκόμιςθ Τπευκφνων Δθλϊςεων Ηλεκτρολόγου Εγκαταςτάτθ όπωσ ορίηει θ Υπ. Απ. Φ.50/ 
503/168 (ΦΕΚ 884Β 15-05-2011). 
Γ) Η καταςκευι των ςτεγάςτρων για τθν τισ κζςεισ με ςτοιχεία Ρ (ςε πεηοδρόμια οδϊν) κα πρζπει 
να ζχει ολοκλθρωκεί ςτισ 18/9/2022.  
Δ) Η καταςκευι όλων των υπολοίπων ςτεγάςτρων πρζπει να ζχει ολοκλθρωκεί ςτισ 15/9/2022.  
E) Η αποξιλωςθ των ςτεγάςτρων ςτισ κζςεισ με ςτοιχεία Ρ (ςε πεηοδρόμια οδϊν) να ολοκλθρωκεί 
μία (1) θμζρα από τθ λιξθ του πανθγυριοφ, ενϊ θ αποξιλωςθ των ςτεγάςτρων ςε όλουσ τουσ 
υπόλοιπουσ χϊρουσ να ζχει ολοκλθρωκεί ςε επτά (7) θμζρεσ από τθ λιξθ του πανθγυριοφ. 

 
ε περίπτωςθ που λόγω των μζτρων περιοριςμοφ τθν εξάπλωςθσ του covid–19 ι για λόγουσ 
ζλλειψθσ ενδιαφζροντοσ ςυμμετοχισ λθφκεί απόφαςθ αναςτολισ διενζργειασ τθσ εμπορο-
πανιγυρθσ, πριν τθν ζναρξθ αυτισ, ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται ουδεμία αποηθμίωςθ από το Διμο, 
πζραν των ιδθ καταςκευαςκζντων ςτεγάςτρων.  
 
ΟΜΑΔΑ Βϋ: ΥΡΗΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ 

Σφμφωνα με το άρκρο 75 του Ν. 3463/2006 ςτθν αρμοδιότθτα των Διμων ανικει ο 
κακοριςμόσ των χϊρων και των όρων λειτουργίασ των εμποροπανθγφρεων που διενεργοφνται ςτθν 
περιφζρειά τουσ.  

Σφμφωνα με το άρκρο 40 του Ν. 4849/2021 τθν ευκφνθ διοργάνωςθσ εμποροπανθγφρεων 
αναλαμβάνουν οι Διμοι. 

Σφμφωνα με τθν παρ. 1.3 του άρκρου 1 του Ν. 3731/2008 ςτισ αρμοδιότθτεσ τθσ Δθμοτικισ 
Αςτυνομίασ είναι ο ζλεγχοσ τθσ τιρθςθσ των όρων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ  και των κανονιςτικϊν 
αποφάςεων για τθν λειτουργία των εμποροπανθγφρεων.   

Δεδομζνου, ότι το προςωπικό τθσ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ (4 άτομα ζνςτολο προςωπικό) δεν 
επαρκεί για να καλφψει τισ κακθμερινζσ υποχρεϊςεισ τθσ ςε ςφνολο 8 Δθμοτικϊν Ενοτιτων 
(επιδόςεισ εγγράφων, ελεγχόμενθ ςτάκμευςθ, αυτοψίεσ και ελζγχουσ για χριςθ κοινόχρθςτου 
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χϊρου, αιγιαλοφ, ελζγχουσ για ηϊα ςυντροφιάσ κλπ) απαιτείται θ ανάγκθ ανάκεςθσ τθσ φφλαξθσ τθσ 
ετιςιασ εμποροπανιγυρθσ Μεςςινθσ ςε ιδιωτικι εταιρεία αςφάλειασ φφλαξθσ χϊρων. 

Με τθν αρικμ. 71/2022 απόφαςθ του για τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ 
ετιςιασ εμποροπανιγυρθσ Μεςςινθσ, το Δθμοτικό Συμβοφλιο ενζκρινε τθν ανάγκθ ανάκεςθσ των 
υπθρεςιϊν φφλαξθσ ςε ιδιωτικι εταιρεία αςφάλειασ και φφλαξθσ χϊρων.  

 
Η εργαςία περιλαμβάνει τα ακόλουκα:  

Τοποκζτθςθ του χαρακτθριςτικοφ ςιματοσ αςφαλείασ ςτουσ χϊρουσ ανάπτυξθσ τθσ πανθγφρεωσ  
Διάκεςθ ζνςτολων ςτατικϊν φυλάκων ςτουσ χϊρουσ τθσ πανθγφρεωσ ςε 24ωρθ βάςθ κακ’ όλθ τθν 
διάρκεια τθσ πανθγφρεωσ με επιπλζον δφο (2) θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ και δφο (2) μετά τθν λιξθ τθσ 
πανθγφρεωσ ιτοι από 19/09/2022 και ϊρα 07:00 π.μ. ζωσ και 29/09/2022 και ϊρα 11:00 μ.μ..  
Οι βάρδιεσ των φυλάκων κακορίηονται  ωσ κάτωκι: 
Βάρδια από 07:00π.μ. ζωσ 15:00μ.μ. με ςυμμετοχι πζντε φυλάκων, ο ζνασ εκ των οποίων κα ζχει 
ρόλο επόπτθ.  
Βάρδια από 15:00μ.μ. ζωσ 23:00μ.μ. με ςυμμετοχι πζντε φυλάκων, ο ζνασ εκ των οποίων κα ζχει 
ρόλο επόπτθ.  
Νυχτερινι βάρδα από 23:00μ.μ. ζωσ 07:00 π.μ. με ςυμμετοχι τριϊν φυλάκων. 
Στα κακικοντα των φυλάκων είναι θ επίβλεψθ του χϊρου τθσ πανθγφρεωσ, θ προςταςία των 
ςυμμετεχόντων πωλθτϊν από φαινόμενα κλοπισ και φκορϊν και θ ςυνεργαςία με τθν Ελλθνικι 
Αςτυνομία προσ το ςκοπό αυτό. 
Ο ζλεγχοσ προςζλευςθσ των ςυμμετεχόντων  πωλθτϊν, ςε ςυνεργαςία με τουσ υπαλλιλουσ τθσ 
Δθμοτικισ Αςτυνομίασ και θ αποτροπι δραςτθριοποίθςθσ πωλθτϊν χωρίσ τθν απαιτοφμενθ ζγκριςθ 
δραςτθριοποίθςθσ από το Διμο. Στθν περίπτωςθ διαπίςτωςθσ πωλθτι χωρίσ άδεια ςυμμετοχισ οι 
φφλακεσ οφείλουν να ειδοποιιςουν τθ Δθμοτικι Αςτυνομία και τθν Επιτροπι Εμποροπανιγυρθσ, 
ϊςτε να λθφκοφν όλα τα απαιτοφμενα μζτρα για τθν απομάκρυνςθ του πωλθτι και επιβολι του 
διοικθτικϊν κυρϊςεων. 
Απαιτείται θ άψογθ ςυνεργαςία τόςο με τθν Ελλθνικι Αςτυνομία, όςο και με τθν Δθμοτικι Αςτυνομία 
και τθν επιτροπι πανθγφρεωσ για οτιδιποτε χρειαςτεί.  
Μζριμνα για τθν τιρθςθ των κανόνων για τον περιοριςμό τθσ εξάπλωςθσ του covid-19, όπωσ αυτά κα 
ιςχφουν κατά τθ διάρκεια τθσ εμποροπανιγυρθσ.  
 
Διάκεςθ είκοςι (20) πυροςβεςτιρων ξθράσ κόνεωσ ι βάςθσ νεροφ ελάχιςτθσ πυροςβεςτικισ 
ικανότθτασ 21Α-113B-C, οι οποίοι κα τοποκετθκοφν ςε ςθμεία που κα κρικοφν απαραίτθτα για τθν 
πρόλθψθ τυχόν πυρκαγιάσ. Ρριν τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, ο ανάδοχοσ οφείλει να 
προςκομίςει ςυμφωνθτικό προμικειασ των πυροςβεςτιρων, από αναγνωριςμζνθ εταιρεία.  
Η προμικεια οιονδιποτε υλικοφ απαιτθκεί είναι υποχρζωςθ του αναδόχου. 

  
Το άρκρο 68 του Ν.3863/10 «Νζο Αςφαλιςτικό Σφςτθμα και ςυναφείσ διατάξεισ, ρυκμίςεισ 

ςτισ εργαςιακζσ ςχζςεισ» (ΦΕΚ Αϋ, 115/15.7.2010), όπωσ ιςχφει, αναφζρει τα εξισ:   

«υμβάςεισ εργολαβίασ εταιρειϊν παροχισ υπθρεςιϊν 

*Αρχι Τροποποίθςθσ+«1. Η εκάςτοτε ανακζτουςα αρχι, δθλαδι το Δθμόςιο, τα Νομικά Ρρόςωπα 
Δθμοςίου Δικαίου (Ν.Ρ.Δ.Δ.), οι Οργανιςμοί Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ (Ο.Τ.Α.), οι φορείσ και οι 
οργανιςμοί του δθμόςιου τομζα, όπωσ αυτόσ προςδιορίηεται από τισ οικείεσ διατάξεισ, θ οποία 
(αρχι) ανακζτει απευκείασ ι προκθρφςςει διαγωνιςμό για τθν ανάκεςθ παροχισ υπθρεςιϊν 
κακαριςμοφ ι/και φφλαξθσ, υποχρεοφται να ηθτά από τισ εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν 
κακαριςμοφ ι/και φφλαξθσ (εργολάβοι) να αναφζρουν ςτθν προςφορά τουσ, εκτόσ των άλλων, τα 
εξισ: 
α) Τον αρικμό των εργαηομζνων που κα απαςχολθκοφν ςτο ζργο. 
β) Τισ θμζρεσ και τισ ϊρεσ εργαςίασ. 
γ) Τθ ςυλλογικι ςφμβαςθ εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι. 
δ) Το φψοσ του προχπολογιςμζνου ποςοφ που αφορά τισ πάςθσ φφςεωσ νόμιμεσ αποδοχζσ αυτϊν 
των εργαηομζνων. 
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ε) Το φψοσ των αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν με βάςθ τα προχπολογιςκζντα ποςά. 
ςτ) Τα τετραγωνικά μζτρα κακαριςμοφ ανά άτομο, όταν πρόκειται για κακαριςμό χϊρων. 

Οι εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι/και φφλαξθσ (εργολάβοι) υποχρεοφνται, με ποινι 
αποκλειςμοφ, να εξειδικεφουν ςε χωριςτό κεφάλαιο τθσ προςφοράσ τουσ τα ωσ άνω ςτοιχεία. Στθν 
προςφορά τουσ πρζπει να υπολογίηουν εφλογο ποςοςτό διοικθτικοφ κόςτουσ παροχισ των 
υπθρεςιϊν τουσ, των αναλϊςιμων, του εργολαβικοφ τουσ κζρδουσ και των νόμιμων υπζρ Δθμοςίου 
και τρίτων κρατιςεων. Επιπροςκζτωσ, υποχρεοφνται να επιςυνάπτουν ςτθν προςφορά αντίγραφο 
τθσ ςυλλογικισ ςφμβαςθσ εργαςίασ ςτθν οποία τυχόν υπάγονται οι εργαηόμενοι.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΡΑ. 
1 ΤΟΥ ΑΘΟΥ 68 ΜΕ ΤΗΝ ΡΑ. 1 ΤΟΥ ΑΘ. 22 ΤΟΥ Ν. 4144/13, ΦΕΚ-88 Α/18-4-13 *Τζλοσ 
Τροποποίθςθσ+ 

*Αρχι Τροποποίθςθσ+«2.α) Οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που επιβάλλονται ςε βάροσ εταιρειϊν 
παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι/ και φφλαξθσ καταχωροφνται ςτο αντίςτοιχο «Μθτρϊο 
Ραραβατϊν Εταιρειϊν Ραροχισ Υπθρεςιϊν Κακαριςμοφ ι/και Φφλαξθσ» που τθρείται ςτθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ. 

β) Η ανακζτουςα αρχι υποχρεοφται, αμζςωσ μετά τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των 
προςφορϊν, να υποβάλει γραπτό αίτθμα προσ τθ Διεφκυνςθ Προγραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για τθ χοριγθςθ πιςτοποιθτικοφ, από το οποίο να προκφπτουν 
όλεσ οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ εκάςτου των υποψιφιων 
εργολάβων. Το πιςτοποιθτικό αποςτζλλεται ςτθν ανακζτουςα αρχι μζςα ςε δεκαπζντε (15) θμζρεσ 
από τθν υποβολι του αιτιματοσ. Σε περίπτωςθ άπρακτθσ παρζλευςθσ τθσ προκεςμίασ, θ 
ανακζτουςα αρχι δικαιοφται να προχωριςει ςτθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ. 

*Αρχι Τροποποίθςθσ+«γ) Η ανακζτουςα αρχι αποκλείει από τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ τισ υποψιφιεσ 
εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι/και φφλαξθσ εάν ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ τουσ, μζςα 
ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ προςφοράσ, τρεισ 
(3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ 
Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν 
υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ 
υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά, από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ ι 
δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ 
Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ 
προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να 
αποκλείςει από τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ τισ υποψιφιεσ εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ 
ι/και φφλαξθσ: αα) οι οποίεσ ζχουν κθρυχκεί ζκπτωτεσ κατ’ εφαρμογι τθσ παραγράφου 7 του 
παρόντοσ μζςα ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ τθσ προςφοράσ ι ββ) ςτισ οποίεσ ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ τθσ προςωρινισ διακοπισ τθσ 
λειτουργίασ ςυγκεκριμζνθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ ι τμιματοσ ι τμθμάτων ι του ςυνόλου τθσ 
επιχείρθςθσ ι εκμετάλλευςθσ κατ’ εφαρμογι τθσ παρ. 1Β του άρκρου 24 του ν. 3996/2011 (Αϋ 170) 
μζςα ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ 
τθσ προςφοράσ.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΡΕ. Γ ΤΗΣ ΡΑ. 2 ΤΟΥ ΑΘΟΥ 68 ΜΕ ΤΟ ΑΘ. 39 (ΡΑ. Β) ΤΟΥ Ν. 
4488/17, ΦΕΚ-137 Α/13-9-17 *Τζλοσ Τροποποίθςθσ+ 

δ) Για το χρονικό διάςτθμα που δεν καλφπτεται από το «Μθτρϊο Παραβατϊν Εταιρειϊν Παροχισ 
Υπθρεςιϊν Κακαριςμοφ ι/και Φφλαξθσ» οι εταιρείεσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι/και 
φφλαξθσ προςκομίηουν υποχρεωτικά ζνορκθ βεβαίωςθ του νομίμου εκπροςϊπου αυτϊν ενϊπιον 
ςυμβολαιογράφου, περί μθ επιβολισ ςε βάροσ τουσ πράξθσ επιβολισ προςτίμου για παραβιάςεισ 
τθσ εργατικισ νομοκεςίασ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ.» - ΡΟΣΘ. ΝΕΑΣ ΡΑ. 2 ΜΕ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΑΝΑΙΘΜΗΣΗ ΤΩΝ ΡΑΑΓΑΦΩΝ ΡΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΡΑ. 2 ΤΟΥ ΑΘ. 22 ΤΟΥ 
Ν. 4144/13, ΦΕΚ-88 Α18-4-13 *Τζλοσ Τροποποίθςθσ+ 
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*Αρχι Τροποποίθςθσ+«3(2). Στθ ςφμβαςθ που ςυνάπτει θ εκάςτοτε ανακζτουςα αρχι με τουσ 
εργολάβουσ περιλαμβάνονται τα ςτοιχεία αϋ ζωσ ςτϋ τθσ πρϊτθσ παραγράφου, κακϊσ και ειδικόσ 
όροσ για τθν εφαρμογι των διατάξεων τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ και τθσ 
νομοκεςίασ περί υγείασ και αςφάλειασ των εργαηομζνων και πρόλθψθσ του επαγγελματικοφ 
κινδφνου. Όταν δεν αναγράφονται τα ανωτζρω ςτοιχεία και όροι, θ ςφμβαςθ είναι άκυρθ και 
απορρίπτεται θ δαπάνθ πλθρωμισ.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ ΑΝΑΙΘΜΟΥΜΕΝΗΣ ΡΑ. 3 ΤΟΥ ΑΘΟΥ 68 ΜΕ 
ΤΗΝ ΡΑ. 3 ΤΟΥ ΑΘ. 22 ΤΟΥ Ν. 4144/13, ΦΕΚ-88 Α/18-4-13 *Τζλοσ Τροποποίθςθσ+ 

4(3).  Εργολάβοσ που ανακζτει τθν εκτζλεςθ του ζργου ι μζροσ του ζργου ςε υπεργολάβο, 
υποχρεοφται άμεςα να ενθμερϊνει εγγράφωσ τον αποδζκτθ των υπθρεςιϊν. Ο εργολάβοσ και ο 
υπεργολάβοσ ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον, ζναντι των εργαηομζνων για τθν καταβολι 
των πάςθσ φφςεωσ αποδοχϊν και αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν. 

*Αρχι Τροποποίθςθσ+«5(4). Πταν οι υπθρεςίεσ ι οι επιτροπζσ παρακολοφκθςθσ καλισ εκτζλεςθσ του 
ζργου του αποδζκτθ των υπθρεςιϊν διαπιςτϊνουν παραβάςεισ των όρων του παρόντοσ άρκρου κατά 
τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ζργου, θ ςφμβαςθ καταγγζλλεται από τθν ανακζτουςα αρχι. Πταν οι 
παραβάςεισ διαπιςτϊνονται κατά τθν παραλαβι του ζργου, τα δικαιϊματα που απορρζουν από τθ 
ςφμβαςθ δεν ικανοποιοφνται, καταβάλλονται, όμωσ, από τον αποδζκτθ των υπθρεςιϊν οι αποδοχζσ 
ςτουσ εργαηομζνουσ και αποδίδονται οι αςφαλιςτικζσ τουσ ειςφορζσ.» - ΑΝΤΙΚ ΤΗΣ 
ΑΝΑΙΘΜΟΥΜΕΝΗΣ ΡΑ. 5 ΤΟΥ ΑΘΟΥ 68 ΜΕ ΤΗΝ ΡΑ. 4 ΤΟΥ ΑΘ. 22 ΤΟΥ Ν. 4144/13, ΦΕΚ-88 
Α/18-4-13 *Τζλοσ Τροποποίθςθσ+ 

6(5).  Στισ επιχειριςεισ του ιδιωτικοφ τομζα που απαςχολοφν πάνω από πενιντα (50) άτομα και 
υποχρεοφνται από τθν κείμενθ νομοκεςία, τον οργανιςμό ι τον κανονιςμό τουσ να προβαίνουν ςε 
πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ με διακιρυξθ, εφαρμόηονται οι προθγοφμενεσ παράγραφοι. 
Πταν δεν ζχουν τζτοια υποχρζωςθ και ςυνάπτουν ςφμβαςθ εργολαβίασ του περιεχομζνου τθσ 
παραγράφου 1, εφαρμόηονται οι παράγραφοι 2, 3 και 4 του παρόντοσ άρκρου. 

*Αρχι Τροποποίθςθσ+«7(6). Πταν οι ελεγκτικοί μθχανιςμοί του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ 
(ΣΕΡΕ) και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαπιςτϊνουν παραβάςεισ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, τθν 
παράνομθ απαςχόλθςθ αλλοδαπϊν ι παραβάςεισ τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ νομοκεςίασ, 
ενθμερϊνουν εγγράφωσ τθν ανακζτουςα αρχι. Επίςθσ, ενθμερϊνουν εγγράφωσ τθν ανακζτουςα 
αρχι για τισ πράξεισ επιβολισ προςτίμου που αφοροφν τισ ανωτζρω διαπιςτωκείςεσ παραβάςεισ. Η 
πράξθ επιβολισ προςτίμου ςτον εργολάβο για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ για 
δεφτερθ φορά κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ τθσ ςφμβαςθσ οδθγεί υποχρεωτικά ςτθν καταγγελία τθσ 
ςφμβαςθσ από τθν ανακζτουςα αρχι και ςτθν κιρυξθ του εργολάβου ζκπτωτου.» - ΑΝΤΙΚ. ΤΗΣ 
ΑΝΑΙΘΜΟΥΜΕΝΗΣ ΡΑ. 7 ΤΟΥ ΑΘΟΥ 68 ΜΕ ΤΗΝ ΡΑ. 5 ΤΟΥ ΑΘ. 22 ΤΟΥ Ν. 4144/13, ΦΕΚ-88 
Α/18-4-13 – ΕΙΧΕ ΤΟΡΟΡΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΡΑ. 11 ΤΟΥ ΑΘ. 24 ΤΟΥ Ν. 3996/11, ΦΕΚ-170 Α/5-8-
11 *Τζλοσ Τροποποίθςθσ+ 

8(7). Ο εργολάβοσ υποχρεοφται να εφοδιάηει τουσ εργαηόμενουσ με αντίγραφο τθσ κατάςταςθσ 
προςωπικοφ ι απόςπαςμα αυτισ όταν απαςχολοφνται εκτόσ τθσ ζδρασ τθσ επιχείρθςθσ.» 

 
Πλεσ οι εργαςίεσ κα γίνουν ϊςτε θ παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ να είναι πλιρωσ λειτουργικζσ και 

να εξυπθρετοφν τον ςκοπό για τον οποίο ελιφκθςαν.  
Η τιρθςθ των μζτρων αςφαλείασ βαρφνει τον ανάδοχο  
Στθν  περίπτωςθ  που  οι  όροι  του  ςυμφωνθτικοφ  δεν  τθροφνται  κατά  τθν  εκτίμθςθ  τθσ  

Υπθρεςίασ, το  ςυμφωνθτικό  διακόπτεται  χωρίσ  οποιαδιποτε  απαίτθςθ  από  τον  ςυμβαλλόμενο. 
Οι  ενδιαφερόμενοι  κα  κατακζςουν προςφορζσ και κα  αναδεικνφεται  ο  αντίςτοιχοσ  

μειοδότθσ.     
ε περίπτωςθ που λόγω των μζτρων περιοριςμοφ τθν εξάπλωςθσ του covid–19 ι για 

λόγουσ ζλλειψθσ ενδιαφζροντοσ ςυμμετοχισ λθφκεί απόφαςθ αναςτολισ διενζργειασ τθσ 
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εμποροπανιγυρθσ, πριν τθν ζναρξθ αυτισ, ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται ουδεμία αποηθμίωςθ από 
το Διμο.  

 
Ο Διμοσ Μεςςινθσ διατθρεί το δικαίωμα μείωςθσ του ςυμβατικοφ χρόνου εάν απαιτθκεί για 
οποιοδιποτε λόγο.  Η διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται: 
α) Για τθν Ομάδα Α - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΡΟΣΩΙΝΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΩΝ τθσ υπ’ αρικ. 522/12/7-6-2022 μελζτθσ 

του Διμου Μεςςινθσ, από τθν θμερομθνία υπογραφισ του ςυμφωνθτικοφ ζωσ και τθν 05-10-
2022 (επτά (7) θμζρεσ από τθ λιξθ του πανθγυριοφ ) . 

β) Για τθν Ομάδα Β -  ΥΡΗΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΡΑΝΗΓΥΕΩΣ τθσ υπ’ αρικ. 522/12/7-6-2022μελζτθσ του 
Διμου Μεςςινθσ, από τθν 19-09-2022 και ϊρα 07:00 π.μ. ζωσ και τθν 29-09-2022 και ϊρα 11:00 
μ.μ. 

 
 

 
ΜΔΗΝΗ 07/06/2022 

ΟΙ ΤΝΣΑΚΣΔ 

 

 

 

ΚΟΤΒΔΛΑ ΓΙΟΝΤΙΟ 

 ΠΟΛΙΣ. ΜΗΥΑΝΙΚΟ  

 

 

 

ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟΤ  ΠΑΓΩΝΑ-ΝΑΣΑΛΙΑ 

ΠΔ ΓΙΟΙΚ/ΚΟΤ-ΟΙΚ/ΚΟΤ 
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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                  ΤΠΖΡΔΗΑ: ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ  

ΠΡΟΩΡΗΝΩΝ ΣΔΓΑΣΡΩΝ ΣΟΤ 

ΥΩΡΟΤ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ ΔΜΠΟΡΟΠΑ-

ΝΖΓΤΡΖ & ΦΤΛΑΞΖ ΠΑΝΖΓΤΡΔΩ 

ΑΠΟ ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΦΑΛΔΗΑ 

ΦΤΛΑΞΖ ΥΩΡΩΝ ΔΣΟΤ 2022 

ΝΟΜΟ ΜΔΖΝΗΑ 

ΓΖΜΟ ΜΔΖΝΖ                                          

 

 

 

 

2. ΣΗΜΟΛΟΓΗΟ ΜΔΛΔΣΖ 

 

 

 

ΟΜΑΓΑ Α: ΚΑΣΑΚΔΤΖ ΠΡΟΩΡΗΝΩΝ ΣΔΓΑΣΡΩΝ  

 

 

ΑΡ. Σηκνινγίνπ: 1 

 

Σνπνζέηεζε πξνζωξηλώλ ζηεγάζηξωλ θαη ζθηάζηξωλ μύιηλεο θαηαζθεπήο. ηηο ζέζεηο κε 

ζηνηρεία Π (ζε πεδνδξόκηα νδώλ). Υωξίο ξεπκαηνδόηεζε θαη ρωξίο ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε. 

 

 Σα πξνζσξηλά  ζθίαζηξα  πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο εκπνξνπαλήγπξηο κε ζθνπό λα 

ζηεγάζνπλ ηνπο κηθξνπσιεηέο θαη εκπόξνπο  ζα θαηαζθεπαζζνύλ κε μύιηλεο θνιώλεο ειάρηζηεο 

δηαηνκήο 0,08mx0,08m ± 0,005m θαη δνθνύο ειάρηζηεο δηαηνκήο 0,08 mx0,05m ± 0,005m   ε θάζε 

πιαίζην νη θνιώλεο ζα ζπλδένληαη κε ηηο αληίζηνηρεο δνθνύο κε ινμνύο ζπλδέζκνπο (μύιηλεο ζαλίδεο 

δηαηνκήο 0,025m x 0.10m).    

      Ζ επηθάιπςε ηεο νξνθήο ζε όια ηα ζθίαζηξα  ζα γίλεη κε  κεηαιιηθά θύιια ή κε εηδηθό κνπζακά 

ηα νπνία ζα εμαζθαιίδνπλ  πξνζηαζία από βξνρή – άλεκν θαη ζα είλαη ζηεξεσκέλα επί ησλ πιαηζίσλ 

έηζη ώζηε λα κελ ππάξρεη  θίλδπλνο αηπρήκαηνο 

To ύςνο θάζε παξαπήγκαηνο ζα είλαη ζηελ πξόζνςε 3,00m  θαη ζηελ πίζσ όςε ζηα 2,80 m.  Σν 

άλνηγκα θάζε πιαηζίνπ ζα είλαη ζηελ πξόζνςε 3,00m θαη ην βάζνο ηνπ ζα είλαη θπκαηλόκελν θαη 

ζύκθσλα κε ην ζρέδην θαη κε κέζν βάζνο ηα 3,00m. 

Ζ μπιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί  ζα είλαη  θαηλνύξγηα ή  ειαθξώο  ρξεζηκνπνηεκέλε αιιά ζε  άξηζηε 

θαηάζηαζε ρσξίο αιινίσζε ηεο δηαηνκήο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ρσξίο αιινηώζεηο ηνπ μύινπ, π.ρ. κε 

ύπαξμε θπάλσζεο ή επξσηίαζεο (κνύριηαζκα). 

Ζ ζηεξέωζε ηωλ ζθηάζηξωλ επί ηνπ εδάθνπο ζα γίλεη σο εμήο: αλά δύν θάζεηεο ζηε πξόζνςε ζεηξέο 

ζηύισλ ζα ηπιίγεηαη ζύξκα ην νπνίν ζηεξεώλεηαη ζε ραιύβδηλε ξάβδνο δηακέηξνπ Φ8mm  θαη 

ζπλνιηθνύ κήθνπο L=0,60 m παθησκέλε επί ηνπ εδάθνπο.  

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα επηηεξεί θαη λα θξνληίδεη γηα ηελ 

θαιή θαη αζθαιή  θαηάζηαζε ησλ ζθηάζηξσλ-ζηεγάζηξσλ, λα ηα ζπληεξεί θαη λα απνθαζηζηά 

νπνηαδήπνηε βιάβε πξνθύςεη.  

Μεηά ην πέξαο ηνπ παλεγπξηνύ ν αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηελ θαζαίξεζε  ησλ ζθηάζηξσλ -ζηεγάζηξσλ  

θαη ηελ  απνκάθξπλζε  όισλ ησλ πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ: ρξεζίκσλ (μπιεία, ζίδεξα, ηέληεο, 

ραιύβδηλνη ξάβδνη ζεκειίσζεο θ.ι.π) αιιά θαη αρξήζησλ (βίδεο, θαξθηά θ.ι.π)  αθήλνληαο ηνπο 

ρώξνπο   θαζαξνύο θαη ρσξίο ππνιείκκαηα ησλ θαηαζθεπώλ.  

ηελ ηηκή δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ξεπκαηνδόηεζε θαη ε ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε. 

 

Σηκή Μνλάδνο ηξέρνλ  κέηξνπ (1κέηξν κήθνπο) ηνπνζέηεζεο πξνζωξηλώλ ζθίαζηξωλ :  

 

ΔΤΡΩ   (Οινγξάθωο):  ΔΗΚΟΗ ΟΚΣΩ 

            (Αξηζκεηηθώο): 28,00 € 

 

 

 





 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ                                                                         2 

 

 

ΑΡ. Σηκνινγίνπ: 2 

 

ΣΔΓΑΣΡΑ Δ ΥΩΡΟ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΔΖΝΖ. Σνπνζέηεζε πξνζωξηλώλ 

ζηεγάζηξωλ θαη ζθηάζηξωλ μύιηλεο θαηαζθεπήο. ηηο ζέζεηο κε ζηνηρεία Ε (ρωκάηηλν ηκήκα), Δ 

θαη Γ. 

 

Σα πξνζσξηλά  ζθίαζηξα  πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο εκπνξνπαλήγπξηο κε ζθνπό λα 

ζηεγάζνπλ ηνπο κηθξνπσιεηέο θαη εκπόξνπο ζα θαηαζθεπαζζνύλ κε μύιηλεο θνιώλεο ειάρηζηεο 

δηαηνκήο  0,08mx0,08m ± 0,005m    θαη δνθνύο ειάρηζηεο δηαηνκήο 0,08 mx0,08m± 0,005m    ε θάζε 

πιαίζην νη θνιώλεο ζα ζπλδένληαη κε ηηο αληίζηνηρεο δνθνύο κε ινμνύο ζπλδέζκνπο (μύιηλεο ζαλίδεο 

δηαηνκήο 0,025m x 0.10m).    

      Ζ επηθάιπςε ηεο νξνθήο ζε όια ηα ζθίαζηξα  ζα γίλεη κε  κεηαιιηθά θύιια ή κε εηδηθό κνπζακά 

ηα νπνία ζα εμαζθαιίδνπλ  πξνζηαζία από βξνρή – άλεκν θαη ζα είλαη ζηεξεσκέλα επη ησλ πιαηζίσλ 

έηζη ώζηε λα κελ ππάξρεη  θίλδπλνο  αηπρήκαηνο 

To ύςνο θάζε παξαπήγκαηνο ζα είλαη ζηελ πξόζνςε 3,00m θαη ζηελ πίζσ όςε ζηα 2,80 m. Σν 

άλνηγκα θάζε πιαηζίνπ ζα είλαη ζηελ πξόζνςε 3,00m θαη ην βάζνο ηνπ ζα είλαη 3,00 m. 

Ζ μπιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί  ζα είλαη  θαηλνύξγηα ή  ειαθξώο  ρξεζηκνπνηεκέλε αιιά ζε  άξηζηε 

θαηάζηαζε ρσξίο αιινίσζε ηεο δηαηνκήο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ρσξίο αιινηώζεηο ηνπ μύινπ, π.ρ. κε 

ύπαξμε θπάλσζεο ή επξσηίαζεο (κνύριηαζκα). 

Ζ ζηεξέωζε ηωλ ζθηάζηξωλ επί ηνπ εδάθνπο ζα γίλεη σο εμήο: αλά δύν θάζεηεο ζηε πξόζνςε ζεηξέο 

ζηύισλ ζα ηπιίγεηαη ζύξκα ην νπνίν ζηεξεώλεηαη ζε ραιύβδηλε ξάβδνο δηακέηξνπ Φ8mm  θαη 

ζπλνιηθνύ κήθνπο L=0,60 m παθησκέλε επί ηνπ εδάθνπο.  

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα  επηηεξεί  θαη λα θξνληίδεη γηα 

ηελ θαιή θαη αζθαιή  θαηάζηαζε ησλ ζθηάζηξσλ -ζηεγάζηξσλ, λα ηα ζπληεξεί  θαη λα απνθαζηζηά 

νπνηαδήπνηε βιάβε πξνθύςεη.  

Μεηά ην πέξαο ηνπ παλεγπξηνύ ν αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηελ θαζαίξεζε  ησλ ζθηάζηξσλ -ζηεγάζηξσλ  

θαη ηελ  απνκάθξπλζε  όισλ ησλ πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ: ρξεζίκσλ (μπιεία, ζίδεξα, ηέληεο, 

ραιύβδηλνη ξάβδνη ζεκειίσζεο θ.ι.π)  αιιά θαη αρξήζησλ (βίδεο, θαξθηά θ.ι.π)  αθήλνληαο ηνπο 

ρώξνπο θαζαξνύο θαη ρσξίο ππνιείκκαηα ησλ θαηαζθεπώλ.  

 

ΗΗ. ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ  ΦΩΣΗΜΟΤ ΣΩΝ  ΣΔΓΑΣΡΩΝ  

Ζ εγθαηάζηαζε αθνξά ην δίθηπν θσηηζκνύ ησλ μύιηλσλ ζηεγάζηξσλ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ηεο 

Μεζζήλεο θαη ζπγθεθξηκέλα κέξνπο απηήο πνπ αλαπηύζζεηαη αλαηνιηθά ηεο Δθθιεζίαο Εσνδόρνπ 

Πεγήο (Μεηόρη ηεο Ηεξάο Μνλήο Βνπιθάλνπ) κέρξη ηελ νδό σηήξε Παηαηδή θαη λόηηα κέρξη ηελ νδό 

Πξηγθίπηζζαο Ηδακπώο   θαη όπσο απηέο εκθαίλνληαη ζην επηζπλαπηόκελν ζθαξίθεκα (Ο.Σ. 128 & Ο.Σ. 

129) επί ηνπ νηθνπέδνπ βόξεηα κέρξη ηελ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ ζην Ο.Σ. 120. 

 

ηνλ παξαπάλσ ρώξν κεηαμύ ησλ νδώλ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ θαη σηήξε Παηαηδή ππάξρνπλ ζήκεξα 

εγθαηεζηεκέλα Pillar κε ζέζε γηα κεηξεηή θαη ειεθηξηθνύο πίλαθεο νη νπνίνη κέζσ πξνζσξηλώλ 

παξνρώλ ΓΔΖ δηνρέηεπαλ κε ξεύκα ηηο ζέζεηο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα 

ειέγμεη ηελ ρσξνζέηεζε ησλ παξαπάλσ PILLAR όζνλ αθνξά ηα θνξηία πνπ εμππεξεηνύλ θαη ζε 

πεξίπησζε πνπ απηόο θξίλεη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη άιια δηθά ηνπ. 

 

ε θάζε πεξίπησζε γηα ηα PILLAR ζηα νπνία ηνπνζεηνύληαη νη πξνζσξηλέο ηξηθαζηθέο παξνρέο (Νν 4) 

όπσο θαίλνληαη ζηελ νξηδνληηνγξαθία αλαπηύγκαηνο ζέζεσλ  ηνπ ρώξνπ, ν εξγνιάβνο ζα πξνζθνκίζεη 

ζρέδην ειεθηξνιόγνπ εγθαηαζηάηε πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο λα πξνβεί ζε ζύλδεζε ησλ πξνζσξηλώλ 

απηώλ παξνρώλ κε ηελ ΓΔΖ πξνζθνκίδνληαο ηα απαηηνύκελα παξαζηαηηθά (ρέδηα Ζιεθηξνιόγνπ 

εγθαηαζηάηε, πκθσλεηηθά, θιπ). 

ηελ πεξίπησζε πνπ ηα παξαπάλσ PILLAR ηδηνθηεζίαο  ηνπ Γήκνπ ελζσκαησζνύλ ζηνλ ζρεδηαζκό 

ηνπ αλαδόρνπ απηά ζα παξαδνζνύλ άζηθηα ρσξίο θζνξέο – θαηαζηξνθέο κε ην πέξαο ηεο 

εκπνξνπαλήγπξεο ζηνλ Γήκν. 

 

Πέξαλ ησλ παξαπάλσ Pillar πξνζσξηλώλ ηξηθαζηθώλ παξνρώλ Νν4 πνπ αλαπηύζζνληαη εληόο ηνπ 

παξαπάλσ ρώξνπ κεηαμύ ησλ νδώλ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ θαη σηήξε Παηαηδή θαη ζπγθεθξηκέλα :  
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1. πιεζίνλ ηνπ Τπνζηαζκνύ ΓΔΖ, ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Πεξηθεξεηαθνύ δξόκνπ Μεζζήλεο – 

Μειηγαιά θαη Πξηγθηπέζζαο Ηδακπώο,  ν νπνίνο βξίζθεηαη εκπξόο από ηνλ Πεξηβάιινληα 

Υώξν ηεο εθθιεζίαο “Εσνδόρνπ Πεγήο”–Μεηόρη Ηεξάο Μνλήο Βνπιθάλνπ (Μπεδεζηέληα)  

2. πιεζίνλ ηεο ζπκβνιήο ησλ νδώλ Γεσξγ. Παπαλδξένπ θαη Πεξηθεξεηαθνύ δξόκνπ Μεζζήλεο – 

Μειηγαιά.  

3. επί ηεο νδνύ Γεσξγ. Παπαλδξένπ έμσζελ ζπλεξγείνπ βαθήο απηνθηλήησλ Βηγιαηδή Ησάλλε. 

4. Δληόο ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ Γήκνπ, όπηζζελ ηεο ζέζεο Δ5 θαη πιεζίνλ ηεο νδνύ Γεσξγ. 

Παπαλδξένπ έλαληη ζπλεξγείνπ βαθήο απηνθηλήησλ Βηγιαηδή Ησάλλε. 

ν αλάδνρνο ζα αλαπηύμεη δίθηπν ειεθηξνθσηηζκνύ ζε θάζε ζηέγαζηξν  πνπ ζα πεξηιακβάλεη δύν 

ιακπηήξεο ηζρύνο ην κέγηζην 100W ν θαζέλαο ή πεξηζζόηεξνπο ειεθηξνληθνύο ιακπηήξεο κέγηζηεο 

ζπλνιηθήο ηζρύνο 200W.  

Πέξαλ ησλ παξαπάλσ θαη ζε πεξίπησζε κεγάισλ θαηαλαιώζεσλ π.ρ. ζε θαληίλεο θιπ ν αλάδνρνο ζα 

κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη κε ηδηαίηεξε αλαρώξεζε από ην pillar ηνλ ζπγθεθξηκέλν θαηαλαισηή απ’ 

επζείαο ζε ππνπίλαθά ηνπ κε ηδηαίηεξε θαισδίσζε θαη αζθάιεηα. Οη ζέζεηο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο πνπ 

ζα αλαπηπρζεί δίθηπν θσηηζκνύ πεξηγξάθνληαη ζηελ νξηδνληηνγξαθία αλαπηύγκαηνο ζέζεσλ ζηελ 

νπνία θαίλνληαη θαη νη ζέζεηο πνπ ζήκεξα είλαη ηνπνζεηεκέλεο νη πξνζσξηλέο παξνρέο. 

Ζ όιε ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε ζα θαηαζθεπαζζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνηύπνπ ΔΛΟΣ 

HD 384 «Απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο» ηνπο όξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ΓΔΖ, ηνπο 

θαλόλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο ηερληθήο θαη ηηο νδεγίεο ηεο Σ.Τ. ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο.  

 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκήζεη Τπεύζπλεο Γειώζεηο Ζιεθηξνιόγνπ εγθαηαζηάηε όπωο 

νξίδεη ε Τπ. Απ. Φ.50/503/168 (ΦΔΚ 884Β 15-05-2011). 

 

Σα θαιώδηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη ΝΤΤ (JIVV-U ή S) θαη ΝΤΜ (Α05VV-U, Α05VV-R) 

νλνκαζηηθή ηάζεσο 600/1000V θαη 300/500V αληίζηνηρα.  

Δπί πνηλή απνθιεηζκνύ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρξεζηκνπνηήζεη θαηλνύξγηα ή ειαθξώο 

κεηαρεηξηζκέλα θαιώδηα ρσξίο θζνξέο ζηελ κόλσζή ηνπο. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα 

ζπκκνξθώλεηαη ζηηο ππνδείμεηο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ.  

Οη νξαηέο γξακκέο θαισδίσλ ΝΤΜ θαηά ηηο νξηδόληηεο ή θαη θαηαθόξπθεο δηαβάζεηο δαπέδνπ ή 

νξνθώλ ζα πξνζηαηεύνληαη ππνρξεσηηθά από ραιύβδηλν ζσιήλα. ε θάζε ρξήζηε ή δηαθιάδσζε ηνπ 

θεληξηθνύ αγσγνύ πξνο ηνπο ιακπηήξεο ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά ζε θνπηηά δηαθιάδσζεο 70x70mm 

ζηεγαλά, πξνζηαζίαο ΗΡ-54 ηνπιάρηζηνλ. Τπνρξέσζε ηνπ αλαδόρνπ είλαη θαη ε ζπληήξεζε ηνπ 

δηθηύνπ θσηηζκνύ πνπ ζα αλαπηύμεη θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θάζε εξγαζία θαη πιηθό πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε 

ησλ πξνζσξηλώλ ζηεγάζηξσλ θαη ζθηάζηξσλ θαη θσηηζκνύ απηώλ θαζώο θαη θάζε εξγαζία κεηά ην 

ηέινο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο θαζαίξεζεο ησλ πξνζσξηλώλ ζηεγάζηξσλ θαη απνκάθξπλζεο ησλ πιηθώλ 

από ηνλ ρώξν ηεο εκπνξνπαλήγπξεο.   

  

Σηκή Μνλάδνο ηξέρνλ  κέηξνπ (1κέηξν κήθνπο) ηνπνζέηεζεο πξνζωξηλώλ ζθίαζηξωλ :  

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο) :   Σξηάληα νθηώ   

            (Αξηζκεηηθώο) : 38,00 € 

 

 

ΑΡ. Σηκνινγίνπ: 3 

ΣΔΓΑΣΡΑ Δ ΥΩΡΟ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ Η.ΜΟΝΖ ΒΟΤΛΚΑΝΟΤ. Σνπνζέηεζε πξνζωξηλώλ 

ζηεγάζηξωλ θαη ζθηάζηξωλ μύιηλεο θαηαζθεπήο. ηηο ζέζεηο κε ζηνηρεία Γ (ρωκάηηλν ηκήκα). 

 

Σα πξνζσξηλά  ζθίαζηξα  πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο εκπνξνπαλήγπξηο κε ζθνπό λα 

ζηεγάζνπλ ηνπο κηθξνπσιεηέο θαη εκπόξνπο ζα θαηαζθεπαζζνύλ κε μύιηλεο θνιώλεο ειάρηζηεο 

δηαηνκήο  0,08mx0,08m ± 0,005m    θαη δνθνύο ειάρηζηεο δηαηνκήο 0,08 mx0,08m± 0,005m    ε θάζε 

πιαίζην νη θνιώλεο ζα ζπλδένληαη κε ηηο αληίζηνηρεο δνθνύο κε ινμνύο ζπλδέζκνπο (μύιηλεο ζαλίδεο 

δηαηνκήο 0,025m x 0.10m).    

      Ζ επηθάιπςε ηεο νξνθήο ζε όια ηα ζθίαζηξα  ζα γίλεη κε  κεηαιιηθά θύιια ή κε εηδηθό κνπζακά 

ηα νπνία ζα εμαζθαιίδνπλ  πξνζηαζία από βξνρή – άλεκν θαη ζα είλαη ζηεξεσκέλα επί ησλ πιαηζίσλ 

έηζη ώζηε λα κελ ππάξρεη  θίλδπλνο αηπρήκαηνο 
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To ύςνο θάζε παξαπήγκαηνο ζα είλαη ζηελ πξόζνςε 3,00m θαη ζηελ πίζσ όςε ζηα 2,80 m. Σν 

άλνηγκα θάζε πιαηζίνπ ζα είλαη ζηελ πξόζνςε 3,00m θαη ην βάζνο ηνπ ζα είλαη 3,00 m. 

Ζ μπιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί  ζα είλαη  θαηλνύξγηα ή  ειαθξώο  ρξεζηκνπνηεκέλε αιιά ζε  άξηζηε 

θαηάζηαζε ρσξίο αιινίσζε ηεο δηαηνκήο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ρσξίο αιινηώζεηο ηνπ μύινπ, π.ρ. κε 

ύπαξμε θπάλσζεο ή επξσηίαζεο (κνύριηαζκα). 

Ζ ζηεξέωζε ηωλ ζθηάζηξωλ επί ηνπ εδάθνπο ζα γίλεη σο εμήο: αλά δύν θάζεηεο ζηε πξόζνςε ζεηξέο 

ζηύισλ ζα ηπιίγεηαη ζύξκα ην νπνίν ζηεξεώλεηαη ζε ραιύβδηλε ξάβδνο δηακέηξνπ Φ8mm θαη 

ζπλνιηθνύ κήθνπο L=0,60 m παθησκέλε επί ηνπ εδάθνπο.  

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα επηηεξεί θαη λα θξνληίδεη γηα ηελ 

θαιή θαη αζθαιή θαηάζηαζε ησλ ζθηάζηξσλ -ζηεγάζηξσλ, λα ηα ζπληεξεί θαη λα απνθαζηζηά 

νπνηαδήπνηε βιάβε πξνθύςεη.  

Μεηά ην πέξαο ηνπ παλεγπξηνύ ν αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηελ θαζαίξεζε  ησλ ζθηάζηξσλ -ζηεγάζηξσλ  

θαη ηελ απνκάθξπλζε όισλ ησλ πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ: ρξεζίκσλ (μπιεία, ζίδεξα, ηέληεο, 

ραιύβδηλνη ξάβδνη ζεκειίσζεο θ.ι.π) αιιά θαη αρξήζησλ (βίδεο, θαξθηά θ.ι.π) αθήλνληαο ηνπο ρώξνπο 

θαζαξνύο θαη ρσξίο ππνιείκκαηα ησλ θαηαζθεπώλ.  

 

ΗΗ. ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ  ΦΩΣΗΜΟΤ ΣΩΝ  ΣΔΓΑΣΡΩΝ  

Ζ εγθαηάζηαζε αθνξά ην δίθηπν θσηηζκνύ ησλ μύιηλσλ ζηεγάζηξσλ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ηεο 

Μεζζήλεο θαη ζπγθεθξηκέλα κέξνπο απηήο πνπ αλαπηύζζεηαη αλαηνιηθά ηεο Δθθιεζίαο Εσνδόρνπ 

Πεγήο (Μεηόρη ηεο Ηεξάο Μνλήο Βνπιθάλνπ) κέρξη ηελ νδό σηήξε Παηαηδή θαη λόηηα κέρξη ηελ νδό 

Πξηγθίπηζζαο Ηδακπώο   θαη όπσο απηέο εκθαίλνληαη ζην επηζπλαπηόκελν ζθαξίθεκα (Ο.Σ. 128 & Ο.Σ. 

129) επί ηνπ νηθνπέδνπ βόξεηα κέρξη ηελ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ ζην Ο.Σ. 120. 

 

ηνλ παξαπάλσ ρώξν κεηαμύ ησλ νδώλ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ θαη σηήξε Παηαηδή  ππάξρνπλ 

ζήκεξα εγθαηεζηεκέλα Pillar κε ζέζε γηα κεηξεηή θαη ειεθηξηθνύο πίλαθεο νη νπνίνη κέζσ 

πξνζσξηλώλ παξνρώλ ΓΔΖ δηνρέηεπαλ κε ξεύκα ηηο ζέζεηο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο. Ο αλάδνρνο 

ππνρξενύηαη λα ειέγμεη ηελ ρσξνζέηεζε ησλ παξαπάλσ PILLAR όζνλ αθνξά ηα θνξηία πνπ 

εμππεξεηνύλ θαη ζε πεξίπησζε πνπ απηόο θξίλεη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη άιια δηθά ηνπ. 

 

ε θάζε πεξίπησζε γηα ηα PILLAR ζηα νπνία ηνπνζεηνύληαη νη πξνζσξηλέο ηξηθαζηθέο παξνρέο (Νν 4) 

όπσο θαίλνληαη ζηελ νξηδνληηνγξαθία αλαπηύγκαηνο ζέζεσλ  ηνπ ρώξνπ, ν εξγνιάβνο ζα πξνζθνκίζεη 

ζρέδην ειεθηξνιόγνπ εγθαηαζηάηε πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο λα πξνβεί ζε ζύλδεζε ησλ πξνζσξηλώλ 

απηώλ παξνρώλ κε ηελ ΓΔΖ πξνζθνκίδνληαο ηα απαηηνύκελα παξαζηαηηθά (ρέδηα Ζιεθηξνιόγνπ 

εγθαηαζηάηε, πκθσλεηηθά, θιπ). 

ηελ πεξίπησζε πνπ ηα παξαπάλσ PILLAR ηδηνθηεζίαο ηνπ Γήκνπ ελζσκαησζνύλ ζηνλ ζρεδηαζκό 

ηνπ αλαδόρνπ απηά ζα παξαδνζνύλ άζηθηα ρσξίο θζνξέο – θαηαζηξνθέο κε ην πέξαο ηεο 

εκπνξνπαλήγπξεο ζηνλ Γήκν. 

 

Πέξαλ ησλ παξαπάλσ Pillar πξνζσξηλώλ ηξηθαζηθώλ παξνρώλ Νν4 πνπ αλαπηύζζνληαη εληόο ηνπ 

παξαπάλσ ρώξνπ κεηαμύ ησλ νδώλ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ θαη σηήξε Παηαηδή θαη ζπγθεθξηκέλα :  

1. πιεζίνλ ηνπ Τπνζηαζκνύ ΓΔΖ, ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Πεξηθεξεηαθνύ δξόκνπ Μεζζήλεο – 

Μειηγαιά θαη Πξηγθηπέζζαο Ηδακπώο,  ν νπνίνο βξίζθεηαη εκπξόο από ηνλ Πεξηβάιινληα 

Υώξν ηεο εθθιεζίαο “Εσνδόρνπ Πεγήο”–Μεηόρη Ηεξάο Μνλήο Βνπιθάλνπ (Μπεδεζηέληα)  

2. πιεζίνλ ηεο ζπκβνιήο ησλ νδώλ Γεσξγ. Παπαλδξένπ θαη Πεξηθεξεηαθνύ δξόκνπ Μεζζήλεο – 

Μειηγαιά.  

3. επί ηεο νδνύ Γεσξγ. Παπαλδξένπ έμσζελ ζπλεξγείνπ βαθήο απηνθηλήησλ Βηγιαηδή Ησάλλε. 

4. Δληόο ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ Γήκνπ, όπηζζελ ηεο ζέζεο Δ5 θαη πιεζίνλ ηεο νδνύ Γεσξγ. 

Παπαλδξένπ έλαληη ζπλεξγείνπ βαθήο απηνθηλήησλ Βηγιαηδή Ησάλλε. 

ν αλάδνρνο ζα αλαπηύμεη δίθηπν ειεθηξνθσηηζκνύ ζε θάζε ζηέγαζηξν  πνπ ζα πεξηιακβάλεη δύν 

ιακπηήξεο ηζρύνο ην κέγηζην 100W ν θαζέλαο ή πεξηζζόηεξνπο ειεθηξνληθνύο ιακπηήξεο κέγηζηεο 

ζπλνιηθήο ηζρύνο 200W.  

Πέξαλ ησλ παξαπάλσ θαη ζε πεξίπησζε κεγάισλ θαηαλαιώζεσλ π.ρ. ζε θαληίλεο θιπ ν αλάδνρνο ζα 

κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη κε ηδηαίηεξε αλαρώξεζε από ην pillar ηνλ ζπγθεθξηκέλν θαηαλαισηή απ’ 

επζείαο ζε ππνπίλαθά ηνπ κε ηδηαίηεξε θαισδίσζε θαη αζθάιεηα. Οη ζέζεηο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο πνπ 

ζα αλαπηπρζεί δίθηπν θσηηζκνύ πεξηγξάθνληαη ζηελ νξηδνληηνγξαθία αλαπηύγκαηνο ζέζεσλ ζηελ 

νπνία θαίλνληαη θαη νη ζέζεηο πνπ ζήκεξα είλαη ηνπνζεηεκέλεο νη πξνζσξηλέο παξνρέο. 
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Ζ όιε ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε ζα θαηαζθεπαζζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνηύπνπ ΔΛΟΣ 

HD 384 «Απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο» ηνπο όξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ΓΔΖ, ηνπο 

θαλόλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο ηερληθήο θαη ηηο νδεγίεο ηεο Σ.Τ. ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο.  

 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκήζεη Τπεύζπλεο Γειώζεηο Ζιεθηξνιόγνπ εγθαηαζηάηε όπωο 

νξίδεη ε Τπ. Απ. Φ.50/503/168 (ΦΔΚ 884Β 15-05-2011). 

 

Σα θαιώδηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη ΝΤΤ (JIVV-U ή S) θαη ΝΤΜ (Α05VV-U, Α05VV-R) 

νλνκαζηηθή ηάζεσο 600/1000V θαη 300/500V αληίζηνηρα.  

Δπί πνηλή απνθιεηζκνύ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρξεζηκνπνηήζεη θαηλνύξγηα ή ειαθξώο 

κεηαρεηξηζκέλα θαιώδηα ρσξίο θζνξέο ζηελ κόλσζή ηνπο. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα 

ζπκκνξθώλεηαη ζηηο ππνδείμεηο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ.  

Οη νξαηέο γξακκέο θαισδίσλ ΝΤΜ θαηά ηηο νξηδόληηεο ή θαη θαηαθόξπθεο δηαβάζεηο δαπέδνπ ή 

νξνθώλ ζα πξνζηαηεύνληαη ππνρξεσηηθά από ραιύβδηλν ζσιήλα. ε θάζε ρξήζηε ή δηαθιάδσζε ηνπ 

θεληξηθνύ αγσγνύ πξνο ηνπο ιακπηήξεο ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά ζε θνπηηά δηαθιάδσζεο 70x70mm 

ζηεγαλά, πξνζηαζίαο ΗΡ-54 ηνπιάρηζηνλ. Τπνρξέσζε ηνπ αλαδόρνπ είλαη θαη ε ζπληήξεζε ηνπ 

δηθηύνπ θσηηζκνύ πνπ ζα αλαπηύμεη θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θάζε εξγαζία θαη πιηθό πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε 

ησλ πξνζσξηλώλ ζηεγάζηξσλ θαη ζθηάζηξσλ θαη θσηηζκνύ απηώλ θαζώο θαη θάζε εξγαζία κεηά ην 

ηέινο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο θαζαίξεζεο ησλ πξνζσξηλώλ ζηεγάζηξσλ θαη απνκάθξπλζεο ησλ πιηθώλ 

από ηνλ ρώξν ηεο εκπνξνπαλήγπξεο.   

 

Σηκή Μνλάδνο ηεηξαγωληθνύ κέηξνπ ηνπνζέηεζεο πξνζωξηλώλ ζθίαζηξωλ :  

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο) : Γέθα ηέζζεξα   

         (Αξηζκεηηθώο) : 14,00 € 

 

 

 

ΑΡ. Σηκνινγίνπ: 4 

ΣΔΓΑΣΡΑ Δ ΥΩΡΟ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ Η.ΜΟΝΖ ΒΟΤΛΚΑΝΟΤ. Σνπνζέηεζε πξνζωξηλώλ 

ζηεγάζηξωλ θαη ζθηάζηξωλ μύιηλεο θαηαζθεπήο. ηηο ζέζεηο κε ζηνηρεία Β θαη Α. 

 

Σα πξνζσξηλά  ζθίαζηξα  πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο εκπνξνπαλήγπξηο κε ζθνπό λα 

ζηεγάζνπλ ηνπο κηθξνπσιεηέο θαη εκπόξνπο ζα θαηαζθεπαζζνύλ κε μύιηλεο θνιώλεο ειάρηζηεο 

δηαηνκήο  0,08mx0,08m ± 0,005m θαη δνθνύο ειάρηζηεο δηαηνκήο 0,08 mx0,08m± 0,005m. ε θάζε 

πιαίζην νη θνιώλεο ζα ζπλδένληαη κε ηηο αληίζηνηρεο δνθνύο κε ινμνύο ζπλδέζκνπο (μύιηλεο ζαλίδεο 

δηαηνκήο 0,025m x 0.10m).    

      Ζ επηθάιπςε ηεο νξνθήο ζε όια ηα ζθίαζηξα  ζα γίλεη κε  κεηαιιηθά θύιια ή κε εηδηθό κνπζακά 

ηα νπνία ζα εμαζθαιίδνπλ  πξνζηαζία από βξνρή – άλεκν θαη ζα είλαη ζηεξεσκέλα επί ησλ πιαηζίσλ 

έηζη ώζηε λα κελ ππάξρεη  θίλδπλνο  αηπρήκαηνο 

To ύςνο θάζε παξαπήγκαηνο ζα είλαη ζηελ πξόζνςε 3,00m θαη ζηελ πίζσ όςε ζηα 2,80 m. Σν 

άλνηγκα θάζε πιαηζίνπ ζα είλαη ζηελ πξόζνςε 3,00m θαη ην βάζνο ηνπ ζα είλαη 3,00 m. 

Ζ μπιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί  ζα είλαη  θαηλνύξγηα ή  ειαθξώο  ρξεζηκνπνηεκέλε αιιά ζε  άξηζηε 

θαηάζηαζε ρσξίο αιινίσζε ηεο δηαηνκήο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ρσξίο αιινηώζεηο ηνπ μύινπ, π.ρ. κε 

ύπαξμε θπάλσζεο ή επξσηίαζεο (κνύριηαζκα). 

Ζ ζηεξέωζε ηωλ ζθηάζηξωλ επί ηνπ εδάθνπο ζα γίλεη σο εμήο: αλά δύν θάζεηεο ζηε πξόζνςε ζεηξέο 

ζηύισλ ζα ηπιίγεηαη ζύξκα ην νπνίν ζηεξεώλεηαη ζε ραιύβδηλε ξάβδνο δηακέηξνπ Φ8mm  θαη 

ζπλνιηθνύ κήθνπο L=0,60 m παθησκέλε επί ηνπ εδάθνπο.  

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα  επηηεξεί  θαη λα θξνληίδεη γηα 

ηελ θαιή θαη αζθαιή  θαηάζηαζε ησλ ζθηάζηξσλ -ζηεγάζηξσλ, λα ηα ζπληεξεί θαη λα απνθαζηζηά 

νπνηαδήπνηε βιάβε πξνθύςεη.  

Μεηά ην πέξαο ηνπ παλεγπξηνύ ν αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηελ θαζαίξεζε  ησλ ζθηάζηξσλ -ζηεγάζηξσλ  

θαη ηελ  απνκάθξπλζε  όισλ ησλ πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ: ρξεζίκσλ (μπιεία, ζίδεξα, ηέληεο, 

ραιύβδηλνη ξάβδνη ζεκειίσζεο θ.ι.π)  αιιά θαη αρξήζησλ (βίδεο, θαξθηά θ.ι.π)  αθήλνληαο ηνπο 

ρώξνπο θαζαξνύο θαη ρσξίο ππνιείκκαηα ησλ θαηαζθεπώλ.  
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ΗΗ. ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ  ΦΩΣΗΜΟΤ ΣΩΝ  ΣΔΓΑΣΡΩΝ  

Ζ εγθαηάζηαζε αθνξά ην δίθηπν θσηηζκνύ ησλ μύιηλσλ ζηεγάζηξσλ ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ηεο 

Μεζζήλεο θαη ζπγθεθξηκέλα κέξνπο απηήο πνπ αλαπηύζζεηαη αλαηνιηθά ηεο Δθθιεζίαο Εσνδόρνπ 

Πεγήο (Μεηόρη ηεο Ηεξάο Μνλήο Βνπιθάλνπ) κέρξη ηελ νδό σηήξε Παηαηδή θαη λόηηα κέρξη ηελ νδό 

Πξηγθίπηζζαο Ηδακπώο   θαη όπσο απηέο εκθαίλνληαη ζην επηζπλαπηόκελν ζθαξίθεκα (Ο.Σ. 128 & Ο.Σ. 

129) επί ηνπ νηθνπέδνπ βόξεηα κέρξη ηελ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ ζην Ο.Σ. 120. 

 

ηνλ παξαπάλσ ρώξν κεηαμύ ησλ νδώλ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ θαη σηήξε Παηαηδή ππάξρνπλ ζήκεξα 

εγθαηεζηεκέλα Pillar κε ζέζε γηα κεηξεηή θαη ειεθηξηθνύο πίλαθεο νη νπνίνη κέζσ πξνζσξηλώλ 

παξνρώλ ΓΔΖ δηνρέηεπαλ κε ξεύκα ηηο ζέζεηο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα 

ειέγμεη ηελ ρσξνζέηεζε ησλ παξαπάλσ PILLAR όζνλ αθνξά ηα θνξηία πνπ εμππεξεηνύλ θαη ζε 

πεξίπησζε πνπ απηόο θξίλεη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη θαη άιια δηθά ηνπ. 

 

ε θάζε πεξίπησζε γηα ηα PILLAR ζηα νπνία ηνπνζεηνύληαη νη πξνζσξηλέο ηξηθαζηθέο παξνρέο (Νν 4) 

όπσο θαίλνληαη ζηελ νξηδνληηνγξαθία αλαπηύγκαηνο ζέζεσλ  ηνπ ρώξνπ, ν εξγνιάβνο ζα πξνζθνκίζεη 

ζρέδην ειεθηξνιόγνπ εγθαηαζηάηε πξνθεηκέλνπ ν Γήκνο λα πξνβεί ζε ζύλδεζε ησλ πξνζσξηλώλ 

απηώλ παξνρώλ κε ηελ ΓΔΖ πξνζθνκίδνληαο ηα απαηηνύκελα παξαζηαηηθά (ρέδηα Ζιεθηξνιόγνπ 

εγθαηαζηάηε, πκθσλεηηθά, θιπ). 

ηελ πεξίπησζε πνπ ηα παξαπάλσ PILLAR ηδηνθηεζίαο  ηνπ Γήκνπ ελζσκαησζνύλ ζηνλ ζρεδηαζκό 

ηνπ αλαδόρνπ απηά ζα παξαδνζνύλ άζηθηα ρσξίο θζνξέο – θαηαζηξνθέο κε ην πέξαο ηεο 

εκπνξνπαλήγπξεο ζηνλ Γήκν. 

 

Πέξαλ ησλ παξαπάλσ Pillar πξνζσξηλώλ ηξηθαζηθώλ παξνρώλ Νν4  πνπ αλαπηύζζνληαη εληόο ηνπ 

παξαπάλσ ρώξνπ κεηαμύ ησλ νδώλ Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ θαη σηήξε Παηαηδή θαη ζπγθεθξηκέλα :  

1. πιεζίνλ ηνπ Τπνζηαζκνύ ΓΔΖ, ζηε ζπκβνιή ησλ νδώλ Πεξηθεξεηαθνύ δξόκνπ Μεζζήλεο – 

Μειηγαιά θαη Πξηγθηπέζζαο Ηδακπώο,  ν νπνίνο βξίζθεηαη εκπξόο από ηνλ Πεξηβάιινληα 

Υώξν ηεο εθθιεζίαο “Εσνδόρνπ Πεγήο”–Μεηόρη Ηεξάο Μνλήο Βνπιθάλνπ (Μπεδεζηέληα)  

2. πιεζίνλ ηεο ζπκβνιήο ησλ νδώλ Γεσξγ. Παπαλδξένπ θαη Πεξηθεξεηαθνύ δξόκνπ Μεζζήλεο – 

Μειηγαιά.  

3. επί ηεο νδνύ Γεσξγ. Παπαλδξένπ έμσζελ ζπλεξγείνπ βαθήο απηνθηλήησλ Βηγιαηδή Ησάλλε. 

4. Δληόο ηνπ νηθνπέδνπ ηνπ Γήκνπ, όπηζζελ ηεο ζέζεο Δ5 θαη πιεζίνλ ηεο νδνύ Γεσξγ. 

Παπαλδξένπ έλαληη ζπλεξγείνπ βαθήο απηνθηλήησλ Βηγιαηδή Ησάλλε. 

ν αλάδνρνο ζα αλαπηύμεη δίθηπν ειεθηξνθσηηζκνύ ζε θάζε ζηέγαζηξν  πνπ ζα πεξηιακβάλεη δύν 

ιακπηήξεο ηζρύνο ην κέγηζην 100W ν θαζέλαο ή πεξηζζόηεξνπο ειεθηξνληθνύο ιακπηήξεο κέγηζηεο 

ζπλνιηθήο ηζρύνο 200W.  

Πέξαλ ησλ παξαπάλσ θαη ζε πεξίπησζε κεγάισλ θαηαλαιώζεσλ π.ρ. ζε θαληίλεο θιπ ν αλάδνρνο ζα 

κπνξεί λα ηξνθνδνηήζεη κε ηδηαίηεξε αλαρώξεζε από ην pillar ηνλ ζπγθεθξηκέλν θαηαλαισηή απ’ 

επζείαο ζε ππνπίλαθά ηνπ κε ηδηαίηεξε θαισδίσζε θαη αζθάιεηα. Οη ζέζεηο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο πνπ 

ζα αλαπηπρζεί δίθηπν θσηηζκνύ πεξηγξάθνληαη ζηελ νξηδνληηνγξαθία αλαπηύγκαηνο ζέζεσλ ζηελ 

νπνία θαίλνληαη θαη νη ζέζεηο πνπ ζήκεξα είλαη ηνπνζεηεκέλεο νη πξνζσξηλέο παξνρέο. 

Ζ όιε ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε ζα θαηαζθεπαζζεί ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ πξνηύπνπ ΔΛΟΣ 

HD 384 «Απαηηήζεηο γηα ειεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο» ηνπο όξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο ηεο ΓΔΖ, ηνπο 

θαλόλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο ηερληθήο θαη ηηο νδεγίεο ηεο Σ.Τ. ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο.  

 

Ο αλάδνρνο ζα πξέπεη λα πξνζθνκήζεη Τπεύζπλεο Γειώζεηο Ζιεθηξνιόγνπ εγθαηαζηάηε όπωο 

νξίδεη ε Τπ. Απ. Φ.50/503/168 (ΦΔΚ 884Β 15-05-2011). 

 

Σα θαιώδηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ ζα είλαη ΝΤΤ (JIVV-U ή S) θαη ΝΤΜ (Α05VV-U, Α05VV-R) 

νλνκαζηηθή ηάζεσο 600/1000V θαη 300/500V αληίζηνηρα.  

Δπί πνηλή απνθιεηζκνύ, ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ρξεζηκνπνηήζεη θαηλνύξγηα ή ειαθξώο 

κεηαρεηξηζκέλα θαιώδηα ρσξίο θζνξέο ζηελ κόλσζή ηνπο. Ο αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα 

ζπκκνξθώλεηαη ζηηο ππνδείμεηο ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο ηνπ Γήκνπ.  

Οη νξαηέο γξακκέο θαισδίσλ ΝΤΜ θαηά ηηο νξηδόληηεο ή θαη θαηαθόξπθεο δηαβάζεηο δαπέδνπ ή 

νξνθώλ ζα πξνζηαηεύνληαη ππνρξεσηηθά από ραιύβδηλν ζσιήλα. ε θάζε ρξήζηε ή δηαθιάδσζε ηνπ 

θεληξηθνύ αγσγνύ πξνο ηνπο ιακπηήξεο ζα γίλεηαη ππνρξεσηηθά ζε θνπηηά δηαθιάδσζεο 70x70mm 
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ζηεγαλά, πξνζηαζίαο ΗΡ-54 ηνπιάρηζηνλ. Τπνρξέσζε ηνπ αλαδόρνπ είλαη θαη ε ζπληήξεζε ηνπ 

δηθηύνπ θσηηζκνύ πνπ ζα αλαπηύμεη θαζ’ όιε ηελ δηάξθεηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο. 

ηελ ηηκή πεξηιακβάλεηαη θάζε εξγαζία θαη πιηθό πνπ απαηηείηαη γηα ηελ ζσζηή ηνπνζέηεζε 

ησλ πξνζσξηλώλ ζηεγάζηξσλ θαη ζθηάζηξσλ θαη θσηηζκνύ απηώλ θαζώο θαη θάζε εξγαζία κεηά ην 

ηέινο ηεο εκπνξνπαλήγπξεο θαζαίξεζεο ησλ πξνζσξηλώλ ζηεγάζηξσλ θαη απνκάθξπλζεο ησλ πιηθώλ 

από ηνλ ρώξν ηεο εκπνξνπαλήγπξεο.   

 

Σηκή Μνλάδνο ηξέρνλ  κέηξνπ (1κέηξν κήθνπο) ηνπνζέηεζεο πξνζωξηλώλ ζθίαζηξωλ :  

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο) :  αξάληα ηέζζεξα   

         (Αξηζκεηηθώο) : 44,00 € 

 

 

ΑΡ. Σηκνινγίνπ: 5 

ΣΔΓΑΣΡΑ Δ ΥΩΡΟ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ Η.Ν. ΣΡΗΩΝ ΗΔΡΑΡΥΩΝ. Σνπνζέηεζε πξνζωξηλώλ 

ζηεγάζηξωλ θαη ζθηάζηξωλ μύιηλεο θαηαζθεπήο. ηηο ζέζεηο κε ζηνηρεία Σ. Υωξίο 

ξεπκαηνδόηεζε θαη ρωξίο ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε. 

 

Σα πξνζσξηλά  ζθίαζηξα  πνπ ζα ηνπνζεηεζνύλ γηα ηηο αλάγθεο ηεο εκπνξνπαλήγπξηο κε ζθνπό λα 

ζηεγάζνπλ ηνπο κηθξνπσιεηέο θαη εκπόξνπο  ζα θαηαζθεπαζζνύλ κε μύιηλεο θνιώλεο ειάρηζηεο 

δηαηνκήο 0,08mx0,08m ± 0,005m θαη δνθνύο ειάρηζηεο δηαηνκήο 0,08 mx0,05m ± 0,005m   ε θάζε 

πιαίζην νη θνιώλεο ζα ζπλδένληαη κε ηηο αληίζηνηρεο δνθνύο κε ινμνύο ζπλδέζκνπο (μύιηλεο ζαλίδεο 

δηαηνκήο 0,025m x 0.10m).    

      Ζ επηθάιπςε ηεο νξνθήο ζε όια ηα ζθίαζηξα  ζα γίλεη κε  κεηαιιηθά θύιια ή κε εηδηθό κνπζακά 

ηα νπνία ζα εμαζθαιίδνπλ  πξνζηαζία από βξνρή – άλεκν θαη ζα είλαη ζηεξεσκέλα επί ησλ πιαηζίσλ 

έηζη ώζηε λα κελ ππάξρεη  θίλδπλνο αηπρήκαηνο 

To ύςνο θάζε παξαπήγκαηνο ζα είλαη ζηελ πξόζνςε 3,00m  θαη ζηελ πίζσ όςε ζηα 2,80 m.  Σν 

άλνηγκα θάζε πιαηζίνπ ζα είλαη ζηελ πξόζνςε 3,00m θαη ην βάζνο ηνπ ζα είλαη θπκαηλόκελν θαη 

ζύκθσλα κε ην ζρέδην θαη κε κέζν βάζνο ηα 3,00m. 

Ζ μπιεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί  ζα είλαη  θαηλνύξγηα ή  ειαθξώο  ρξεζηκνπνηεκέλε αιιά ζε  άξηζηε 

θαηάζηαζε ρσξίο αιινίσζε ηεο δηαηνκήο θαη ζε θάζε πεξίπησζε ρσξίο αιινηώζεηο ηνπ μύινπ, π.ρ. κε 

ύπαξμε θπάλσζεο ή επξσηίαζεο (κνύριηαζκα). 

Ζ ζηεξέωζε ηωλ ζθηάζηξωλ επί ηνπ εδάθνπο ζα γίλεη σο εμήο: αλά δύν θάζεηεο ζηε πξόζνςε ζεηξέο 

ζηύισλ ζα ηπιίγεηαη ζύξκα ην νπνίν ζηεξεώλεηαη ζε ραιύβδηλε ξάβδνο δηακέηξνπ Φ8mm  θαη 

ζπλνιηθνύ κήθνπο L=0,60 m παθησκέλε επί ηνπ εδάθνπο.  

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο εκπνξνπαλήγπξεο ν αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα επηηεξεί θαη λα θξνληίδεη γηα ηελ 

θαιή θαη αζθαιή θαηάζηαζε ησλ ζθηάζηξσλ-ζηεγάζηξσλ, λα ηα ζπληεξεί θαη λα απνθαζηζηά 

νπνηαδήπνηε βιάβε πξνθύςεη.  

Μεηά ην πέξαο ηνπ παλεγπξηνύ ν αλάδνρνο ζα πξνβεί ζηελ θαζαίξεζε  ησλ ζθηάζηξσλ -ζηεγάζηξσλ  

θαη ηελ  απνκάθξπλζε  όισλ ησλ πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ: ρξεζίκσλ (μπιεία, ζίδεξα, ηέληεο, 

ραιύβδηλνη ξάβδνη ζεκειίσζεο θ.ι.π) αιιά θαη αρξήζησλ (βίδεο, θαξθηά θ.ι.π)  αθήλνληαο ηνπο 

ρώξνπο   θαζαξνύο θαη ρσξίο ππνιείκκαηα ησλ θαηαζθεπώλ.  

ηελ ηηκή δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ε ξεπκαηνδόηεζε θαη ε ειεθηξνινγηθή εγθαηάζηαζε. 

 

Σηκή Μνλάδνο ηξέρνλ  κέηξνπ (1κέηξν κήθνπο) ηνπνζέηεζεο πξνζωξηλώλ ζθίαζηξωλ :  

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο) :   Δίθνζη νθηώ   

         (Αξηζκεηηθώο) : 28,00 € 
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ΟΜΑΓΑ Β’:  ΤΠΖΡΔΗΑ ΦΤΛΑΞΖ ΠΑΝΖΓΤΡΔΩ 

 

 

ΑΡ. Σηκνινγίνπ: 6 

ύλνιν εξγαηηθνύ θόζηνο κε εξγνιαβηθέο εηζθνξέο.  
Πεξηιακβάλεη:  

Σνπνζέηεζε ηνπ ραξαθηεξηζηηθνύ ζήκαηνο αζθαιείαο ζηνπο ρώξνπο αλάπηπμεο ηεο παλεγύξεσο.  

Γηάζεζε έλζηνισλ ζηαηηθώλ θπιάθσλ ζηνπο ρώξνπο ηεο παλεγύξεσο ζε 24σξε βάζε θαζ’ όιε ηελ 

δηάξθεηα ηεο παλεγύξεσο κε επηπιένλ δύν (2) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε θαη δύν (2) κεηά ηελ ιήμε ηεο 

παλεγύξεσο ήηνη από 19/09/2022 θαη ώξα 07:00 π.κ. έσο θαη 29/09/2022 θαη ώξα 11:00 κ.κ..  

Οη βάξδηεο ησλ θπιάθσλ θαζνξίδνληαη  σο θάησζη : 

Βάξδηα από 07:00 π.κ. έσο 15:00κ.κ. κε ζπκκεηνρή πέληε θπιάθσλ, ν έλαο εθ ησλ νπνίσλ ζα έρεη ξόιν 

επόπηε.  

Βάξδηα από 15:00 κ.κ. έσο 23:00κ.κ. κε ζπκκεηνρή πέληε θπιάθσλ, ν έλαο εθ ησλ νπνίσλ ζα έρεη ξόιν 

επόπηε.  

Νπρηεξηλή βάξδα από 23:00κ.κ. έσο 07:00 π.κ. κε ζπκκεηνρή ηξηώλ θπιάθσλ. 

Απαηηείηαη ε άςνγε ζπλεξγαζία ηόζν κε ηελ Διιεληθή Αζηπλνκία, όζν θαη κε ηελ Γεκνηηθή 

Αζηπλνκία θαη ηελ επηηξνπή παλεγύξεσο γηα νηηδήπνηε ρξεηαζηεί.  

ηηο  ππνρξεώζεηο  ηνπ  αλαδόρνπ γηα ηελ παξνρή ηεο ππεξεζίαο είλαη  ε γλσζηνπνίεζε ζηνλ 

Γήκν Μεζζήλεο ησλ εμήο: α)Σνλ αξηζκό ησλ εξγαδνκέλσλ. β)Σηο εκέξεο θαη ηηο ώξεο εξγαζίαο. γ)Σε 

ζπιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδόκελνη. δ)Σν ύςνο ηνπ πξνϋπνινγηζκέλνπ 

πνζνύ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θύζεσο λόκηκεο απνδνρέο απηώλ ησλ εξγαδνκέλσλ. ε) Σν ύςνο ησλ 

αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ κε βάζε ηα πξνϋπνινγηζζέληα πνζά. ζη) αληίγξαθν ηεο ζπιινγηθήο 

ζύκβαζεο εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδόκελνη. δ) ππεύζπλε δήισζε κε ηελ νπνία ζα 

δειώλνπλ, όηη ζηελ ζύκβαζε ηελ νπνία ζα ππνγξάςνπλ ζα πεξηιακβάλνληαη ηα ζηνηρεία α` έσο ζη` 

θαζώο θαη εηδηθόο όξνο γηα ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο λνκνζεζίαο 

θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξόιεςεο ηνπ επαγγεικαηηθνύ 

θηλδύλνπ.  
Ζ ηήξεζε ησλ κέηξσλ αζθαιείαο βαξύλεη ηνλ αλάδνρν. 

Ζ πξνκήζεηα νηνλδήπνηε πιηθνύ απαηηεζεί είλαη ππνρξέσζε ηνπ αλαδόρνπ. 

Σν θόζηνο ηεο εξγαζίαο δηαθξίλεηαη ζε δύν βαζηθέο θαηεγνξίεο: Σν ειάρηζην εξγαηηθό θόζηνο 

ηεο θύιαμεο θαη ην εξγνιαβηθό όθεινο, έμνδα επνπηείαο θαη εμνπιηζκνύ, ζηνλ νπνίν πεξηιακβάλεηαη, 

δαπάλε ηνπ αλαδόρνπ ε πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε είθνζη (20) ππξνζβεζηήξσλ μεξάο θόλεσο ή βάζεο 

λεξνύ ειάρηζηεο ππξνζβεζηηθήο ηθαλόηεηαο 21Α-113B-C θαη ε ηνπνζέηεζή ηνπο. ηελ πεξίπησζε 

ρξήζεο ηνπο, ηα έμνδα αλαγόκσζήο ηνπο βαξύλνπλ ηνλ αλάδνρν.  

 
Ο Τπνινγηζκόο ηνπ ειάρηζηνπ εξγαηηθνύ θόζηνπο θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα. 
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ΡΙΝΑΚΑΣ 1.1 

ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΕΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΡΑΝΗΓΥΙΟΥ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΑΡΠ 19/9/22 ΕΩΣ ΚΑΙ 29/9/22 

    
ΚΑΤΩΤΑΤΗ 

ΕΓΣΣΕ 
ΚΑΤΩΤΑΤΟ ΩΟΜΙΣΘΙΟ 

(713/166,67)       

    713 4,28           

ΗΜΕΕΣ ΩΕΣ ΒΑΔΙΩΝ               

ΔΕΥ-ΣΑΒ & 
ΑΓ ΔΗΜ 

ΔΕΥ-ΣΑΒ & ΑΓ 
ΔΗΜ ΩΕΣ ΑΤΟΜΑ 0% 25% 75% 100%   

10 
ΠΡΩΪ 07.00 - 

15.00 8 5 1.711,17         

10 
ΑΠΟΓΕΤΜΑ 15.00 

- 23.00 8 5 1.497,27 267,37       

9 
ΝΤΧΣΑ 23.00 - 

07.00 8 3 115,50 1010,66       

ΚΥ & ΑΓ 
ΙΔΙΩΤ ΚΥ & ΑΓ ΙΔΙΩΤ               

1 
ΠΡΩΪ 07.00 - 

15.00 8 5     299,45     

1 
ΑΠΟΓΕΤΜΑ 15.00 

- 23.00 8 5     262,02 42,78   

1 
ΝΤΧΣΑ 23.00 - 

07.00 8 3     22,46 179,67   

        3.323,94 1.278,03 583,94 222,45 5.408,35 

 
ΔΩΟ ΧΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 519,89 

  
ΔΩΟ ΡΑΣΧΑ 0,00 

  
ΕΡΙΔΟΜΑ ΑΔΕΙΑΣ 415,45 

  
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΑΤΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ 6.343,69 

    
ΕΓΟΔΟΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΕΣ (22,29%) 1.414,01 

    
ΕΙΣΦΟΑ ΥΡΕ Ε.Λ.Ρ.Κ. 0,00 

    

ΣΥΝΟΛΟ ΕΓ. ΚΟΣΤΟΥΣ ΜΕ ΕΓ/ΚΕΣ 
ΕΙΣΦΟΕΣ  7.757,70 

    

ΕΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ & ΕΞΟΔΑ 
ΕΡΟΡΤΕΙΑΣ & ΕΞΟΡΛΙΣΜΟΥ 19% 1,473,96 

    
ΣΥΝΟΛΟ 9.231,66 

 

 

 

ΔΤΡΩ (Οινγξάθωο) :   Δλλέα ρηιηάδεο δηαθόζηα ηξηάληα έλα θαη εμήληα έμη ιεπηά 

            (Αξηζκεηηθώο): 9.231,66 € 

 

ΜΕΗΝΗ 7/6/2022 
 ΟΙ ΤΝΣΑΚΣΕ  
 

      
      ΔΙΟΝΤΙΟ ΚΟΤΒΕΛΑ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΤΛΟΤ ΝΑΣΑΛΙΑ-ΠΑΓΩΝΑ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ ΠΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

             ΜΕΗΝΗ    
  

ΜΕΗΝΗ 
  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

 
Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΜ.ΕΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΤΙΑ, 

ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΕΩΝ & ΡΤΘΜΙΗ ΕΜΠΟΡ. 
ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ 

Η ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΤΘΤΝΣΡΙΑ Σ.Τ. 
 

  
      
      ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΡΑΣΑΘΗ 

 
ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΝΣΤΜΕΝΟΤ 

ΠΟΛΙΣΙΚΟ ΜΗΧΑΝΙΚΟ 
 

ΣΕ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΤ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 





 
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ                                                                         10 

 





EMB=

Ε1 9 Ζ1 9 Δ1 9 Γ1 12 3 36 Β1 15,67 Α1 4,5

Π4 13,5 Ε2 9 Ζ2 9 Δ2 12 Γ2 12 3 36 Β2 23,3 Α2 13,65 Τ7 6

Π5 8,5 Ε3 6 Ζ3 9 Δ3 6 Γ3 12 3 36 Β3 12,38 Α3 9,01 Τ8 6

Π6 3 Ε4 9 Ζ4 9 Δ4 9 Γ4 9 3 27 Β4 9,36 Α4 8,95 Τ9 12

Π7 6 Π30 10 Ε5 6 Ζ5 9 Δ5 3 Γ5 6 6 36 Β5 9,36 Α5 13,55 Τ10 9

Π8 6,5 Π31 9 Ε6 6 Ζ6 12 Δ6 3 Γ6 9 6 54 Β6 15,91 Α6 9,05 Τ11 7

Π9 6,5 Π32 3 Ε7 9 Ζ7 3 Δ7 6 Γ7 6 6 36 Β7 9,48 Α7 13,51 Τ18 6

Π10 5 Π33 6 Ε8 6 Ζ8 12 Δ8 12 Γ8 15 3 45 Β8 9,54 Α8 4,75 Τ19 6

Π11 5 Π34 21 Ε9 12 Ζ9 21 Δ9 12 Γ9 15 3 45 Β9 5,12 Α9 13,44 Τ20 6

Π12 3,5 Π35 19 Ε10 6 Ζ10 6 Δ10 6 Γ10 6 3 18 Β10 5,16 Α10 4,49 Τ21 6

57,5 68 Ε11 6 Ζ11 12 Δ11 6 369 Β11 7,16 Α11 15,42 Τ22 6

Ε12 6 Ζ12 3 Δ12 6 Β12 11,51 Α12 5,91 70

Ε13 6 Ζ13 3 Δ13 6 Β13 4,74 Α13 13,48

Ε14 6 Ζ14 3 Δ14 5,14 Β14 9,25 Α14 13,63

Ε15 3 Ζ15 3 Δ15 5,15 Β15 8,75 Α15 22,4

105 Z16 14 Δ16 6 Β16 29,01 Α16 11,92

Z17 6 Δ17 6 Β17 11,56 Α17 8,08

Z18 6 Δ18 6 Β18 8,98 Α18 8,08

Z19 6 Δ19 6 Β19 11,53 Α19 8,08

Z20 6 Δ20 3 Β20 9,03 Α20 12,12

ΘΕΕΙ Z21 6 Δ21 15 Β21 4,5 Α21 12,12

ΚΑΝΣΙΝΩΝ Z22 15 Δ22 9 Β22 4,53 Α22 12,08

Ε16 , Ε17 Z23 12 Δ23 9 Β23 9,05 Α23 16,16

ΧΩΡΙ Z24 12 Δ24 6 Β24 8,9 Α24 12,12

ΣΕΓΑΣΡΟ Z25 9 Δ25 6 253,8 Α25 8,08

215 Δ26 6 Α26 4,2

Δ27 6 Α27 14,69

Δ28 6 Α28 5,73

196 299,2

ΠΡΟΜΕΣΡΗΗ ΣΕΓΑΜΕΝΩΝ ΘΕΕΩΝ  -  ΘΕΕΙ ΑΝΑ ΟΔΟ ΚΑΙ ΜΗΚΟ ΠΡΟΩΠΟΤ Ε μ

ΠΑΝΗΓΤΡΙΣΡΑ

τμημα Γ  (ςε 

τετραγωνικά)

ΘΕΕΙ Ε ΔΡΟΜΟΤ

ΑΦΑΛΣΙΝΟ 

ΣΜΗΜΑ  Ε

ΧΩΜΑΣΙΝΟ 

ΣΜΗΜΑ  Ζ
 ΣΜΗΜΑ Δ

Καπεταν 

Κρόμπα (ΜΟΝΟ 

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ)

Μητροπολίτου 

Χρυςοςτόμου & 

Ζωοδόχου Πηγήσ  

(ΜΟΝΟ 

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ)

ΕΜΠΡΟΘΕΝ 

Ι.Ν.ΣΡΙΩΝ 

ΙΕΡΑΡΧΩΝ (ΜΟΝΟ 

ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΕΣ 

ΘΕΣΕΙΣ)

ΣΜΗΜΑ ΑΣΜΗΜΑ Β

ςυνολο ςε δρόμουσ = 125,50μ. ΤΝΟΛΟ Γ = 369 Μ2 ΤΝΟΛΟ Σ = 70Μ.ςυνολο Ε, Ζ και Δ = 516 μ ςυνολο Α και Β = 553 μ





ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΕΡΓΑΙΑ: 

ΝΟΜΟ ΜΔΖΝΗΑ

ΓΖΜΟ ΜΔΖΝΖ

Γ/ΝΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ

Μερική       

(σε € )

Ολική                     

(σε € )

1

ΣΔΓΑΣΡΑ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ 

ΥΩΡΟΤ  ΓΖΜΟΤ ΜΔΖΝΖ. 

Σοποθέηηζη πποζωπινών ζηεγάζηπων 

και ζκιάζηπων ξύλινηρ καηαζκεςήρ. ηιρ 

θέζειρ με ζηοισεία Π (ζε πεζοδπόμια 

οδών). Υωπίρ πεςμαηοδόηηζη και σωπίρ 

ηλεκηπολογική εγκαηάζηαζη.

1
Μέηπο 

Μήκοςρ
126,00 28,00 3.528,00

2

ΣΔΓΑΣΡΑ Δ ΥΩΡΟ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ 

ΓΖΜΟΤ ΜΔΖΝΖ. Σοποθέηηζη 

πποζωπινών ζηεγάζηπων και ζκιάζηπων 

ξύλινηρ καηαζκεςήρ. ηιρ θέζειρ με 

ζηοισεία Ε (σωμάηινο ημήμα), Δ και Γ. 

2
Μέηπο 

Μήκοςρ
516,00 38,00 19.608,00

3

ΣΔΓΑΣΡΑ Δ ΥΩΡΟ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ 

Η.ΜΟΝΖ ΒΟΤΛΚΑΝΟΤ. Σοποθέηηζη 

πποζωπινών ζηεγάζηπων και ζκιάζηπων 

ξύλινηρ καηαζκεςήρ. ηιρ θέζειρ με 

ζηοισεία Γ (σωμάηινο ημήμα).

3
ηεηπαγω-

νικό 

μέηπο

369,00 14,00 5.166,00

4

ΣΔΓΑΣΡΑ Δ ΥΩΡΟ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ 

Η.ΜΟΝΖ ΒΟΤΛΚΑΝΟΤ. Σοποθέηηζη 

πποζωπινών ζηεγάζηπων και ζκιάζηπων 

ξύλινηρ καηαζκεςήρ. ηιρ θέζειρ με 

ζηοισεία Β και Α. 

4
Μέηπο 

Μήκοςρ
554,00 44,00 24.376,00

5

ΣΔΓΑΣΡΑ Δ ΥΩΡΟ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ 

Η.Ν. ΣΡΗΩΝ ΗΔΡΑΡΥΩΝ. Σοποθέηηζη 

πποζωπινών ζηεγάζηπων και ζκιάζηπων 

ξύλινηρ καηαζκεςήρ. ηιρ θέζειρ με 

ζηοισεία Σ. Υωπίρ πεςμαηοδόηηζη και 

σωπίρ ηλεκηπολογική εγκαηάζηαζη.

5
Μέηπο 

Μήκοςρ
70,00 28,00 1.960,00

54.638,00

6
ΤΝΟΛΟ ΔΡΓ. ΚΟΣΟΤ ΜΔ ΔΡΓ/ΚΔ 

ΔΗΦΟΡΔ 
6 7.757,70

7
ΔΡΓΟΛΑΒΗΚΟ ΟΦΔΛΟ  & ΔΞΟΓΑ 

ΔΠΟΠΣΔΗΑ & ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ
7 1.473,96

9.231,66

ύνολο ομάδων προ ΦΠΑ: 63.869,66

 + ΦΠΑ (24%): 15.328,72

ύνολο Προϋπολογιζμού: 79.198,38

ΥΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Β=

Σιμή 

μονάδος      

( σε € )

ΟΜΑΓΑ Β: ΥΠΗΡΔΙΑ ΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΗΓΥΡΔΩ

ΥΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Α=

Δαπάνη

ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΣΑΚΕΤΗ ΠΡΟΩΡΙΝΩΝ ΣΕΓΑΣΡΩΝ

ηιμη καη' αποκοπή

19%

ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ  ΠΡΟΩΡΗΝΩΝ ΣΔΓΑΣΡΩΝ 

ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ ΓΗΔΞΑΓΩΓΖ 

ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΖΓΤΡΖ & ΦΤΛΑΞΖ 

ΠΑΝΖΓΤΡΔΩ ΑΠΟ ΗΓΗΩΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 

ΑΦΑΛΔΗΑ ΦΤΛΑΞΖ ΥΩΡΩΝ ΔΣΟΤ 2022

  ΕΝΔΕΙΚΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ 

α/α Είδος εργαζίας

Αρ. 

Σιμο-

λογίοσ

Ποζό-

ηηηα

Μονάδα 

Μέηρη-

ζης





ΓΗΟΝΤΗΟ ΚΟΤΒΔΛΑ

ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

       ΜΔΖΝΖ   ΜΕΗΝΗ

ΘΔΩΡΖΘΖΚΔ 

Ζ ΑΝΑΠΛ. ΓΗΔΤΘΤΝΣΡΗΑ Σ.Τ.

ΓΔΩΡΓΗΑ ΚΑΡΑΣΑΘΖ

ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΜΖΥΑΝΗΚΟ

ΚΑΛΟΓΔΡΟΠΟΤΛΟΤ ΝΑΣΑΛΗΑ-ΠΑΓΩΝΑ

ΠΔ ΓΗΟΗΚ/ΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ

ΟΗ ΤΝΣΑΚΣΔ 

ΜΔΖΝΖ 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΜ.ΕΟΔΩΝ, ΠΕΡΙΟΤΙΑ, 

ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΕΩΝ & ΡΤΘΜΙΗ 

ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΩΝ

ΣΑΤΡΟΤΛΑ ΝΣΤΜΕΝΟΤ

ΣΔ ΓΗΟΗΚ/ΚΟΤ - ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ





ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΝΟΜΟ ΜΕΗΝΙΑ

ΔΗΜΟ ΜΕΗΝΗ

Δαπάνη χωρίς 

Φ.Π.Α. 24%

ολογράθως αριθμηηικώς  (ζε € )

1

ΣΔΓΑΣΡΑ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΥΩΡΟΤ  ΓΖΜΟΤ 

ΜΔΖΝΖ. Σοποθέηηζη πποζωπινών ζηεγάζηπων και ζκιάζηπων 

ξύλινηρ καηαζκεςήρ. ηιρ θέζειρ με ζηοισεία Π (ζε πεζοδπόμια 

οδών). Υωπίρ πεςμαηοδόηηζη και σωπίρ ηλεκηπολογική 

εγκαηάζηαζη.

28,0
Μέηπο 

Μήκοςρ
126

2

ΣΔΓΑΣΡΑ Δ ΥΩΡΟ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ ΓΖΜΟΤ ΜΔΖΝΖ. 

Σοποθέηηζη πποζωπινών ζηεγάζηπων και ζκιάζηπων ξύλινηρ 

καηαζκεςήρ. ηιρ θέζειρ με ζηοισεία Ε (σωμάηινο ημήμα), Δ και Γ. 
38,0

Μέηπο 

Μήκοςρ
516

3

ΣΔΓΑΣΡΑ Δ ΥΩΡΟ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ Η.ΜΟΝΖ ΒΟΤΛΚΑΝΟΤ. 

Σοποθέηηζη πποζωπινών ζηεγάζηπων και ζκιάζηπων ξύλινηρ 

καηαζκεςήρ. ηιρ θέζειρ με ζηοισεία Γ (σωμάηινο ημήμα).
14,0

ηεηπαγω-

νικό 

μέηπο

369

4

ΣΔΓΑΣΡΑ Δ ΥΩΡΟ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ Η.ΜΟΝΖ ΒΟΤΛΚΑΝΟΤ. 

Σοποθέηηζη πποζωπινών ζηεγάζηπων και ζκιάζηπων ξύλινηρ 

καηαζκεςήρ. ηιρ θέζειρ με ζηοισεία Β και Α. 
44,0

Μέηπο 

Μήκοςρ
554

5

ΣΔΓΑΣΡΑ Δ ΥΩΡΟ ΗΓΗΟΚΣΖΗΑ Η.Ν. ΣΡΗΩΝ ΗΔΡΑΡΥΩΝ. 

Σοποθέηηζη πποζωπινών ζηεγάζηπων και ζκιάζηπων ξύλινηρ 

καηαζκεςήρ. ηιρ θέζειρ με ζηοισεία Σ. Υωπίρ πεςμαηοδόηηζη και 

σωπίρ ηλεκηπολογική εγκαηάζηαζη.

28,0
Μέηπο 

Μήκοςρ
70

αριθμητικώς 

6

7

Σιμή μονάδος χωρίς Φ.Π.Α. 24% (ζε € )

ΟΜΑΓΑ Α: ΚΑΣΑΚΔΤΗ ΠΡΟΩΡΙΝΩΝ ΣΔΓΑΣΡΩΝ

ΣΙΜΗ 

ΜΕΛΕ-

ΣΗ

ολογράυως 

Ποζοζηό …... επί ηος παπαπάνω επγαηικού 

κόζηοςρ  =

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Α= α/α (1)+(2)+(3)+(4)+(5)=

Ποσό προσυοράς χωρίς Φ.Π.Α. 24% (σε €)

ΟΜΑΓΑ Β: ΤΠΗΡΔΙΑ ΦΤΛΑΞΗ ΠΑΝΗΓΤΡΔΩ

ΤΝΟΛΟ ΔΡΓ. ΚΟΣΟΤ ΜΔ ΔΡΓ/ΚΔ ΔΗΦΟΡΔ 

ΔΡΓΟΛΑΒΗΚΟ ΟΦΔΛΟ  & ΔΞΟΓΑ ΔΠΟΠΣΔΗΑ & ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ

ΕΡΓΑΙΑ: ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ  ΠΡΟΩΡΙΝΩΝ ΣΕΓΑΣΡΩΝ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ 

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ & ΦΤΛΑΞΗ ΠΑΝΗΓΤΡΕΩ ΑΠΟ 

ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΑΦΑΛΕΙΑ ΦΤΛΑΞΗ ΥΩΡΩΝ ΕΣΟΤ 2022

ΔΝΣΤΠΟ ΠΡΟΦΟΡΑ

α/α Είδος εργαζίας

Μον. 

Μέηρη-

ζης

Ποζό-ηηηα





               H ΠΡΟΦOΡA ΜΟΤ ΙΥΤΔΙ ΓΙΑ (60) ΔΞΗΝΣΑ ΗΜΔΡΔ

Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ    …../ ……/2022

(υπογραφή και σφραγίδα)

ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Β=  α/α (6)+(7) =





2

/
Κ

Π

Α

Ρ

Κ

Ι
Ν
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               ΣΥΝΤ/ΜΕΝΕΣ ΣΤΑΣΕΩΝ

                           (ΕΓΣΑ '87)

A/A             X                       Y

Σ1      322899.584   4102302.907

Σ4      322922.674   4102429.985

Σ5      322863.274   4102431.658

Σ5Α   322869.677   4102412.730

Σ6      322874.230   4102336.054

Σ7      322988.013   4102429.435

Σ8      322989.343   4102449.319

ΕΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ : ΜΕΣΣHΝΗΣ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΔΗΜΟΣ : ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ : ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ A-1
:.ΑΡ. ΣΧΕΔΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΜΕΣΣΗΝΗ ΜΑΡΤΙΟΣ 2022ΚΛΙΜΑΚΑ 1/250

ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΉΓΥΡΗ

ΕΠΙ ΤΩΝ : ΟΔΩΝ KAΠΕΤΑΝ ΚΡΟΜΠΑ, ΜΗΤ. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ & ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ

ΘΕΣΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ:

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:

ΕΡΓΟ:

ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

μανδρότοιχος

εικονοστάσι

κράσπεδο

συρματόπλεγμα

Γεωγραφικό Πλάτος Αναφοράς 00ψ 00 00"

Κεντρικός Μεσημβρινός  λο = 24
Εγκάρσια Μερκατορική Προβολή

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

1. Το διάγραμμα είναι ενταγμένο στο κρατικό σύστημα συντεταγμένων ΕΓΣΑ '87.

2. Οι αναγραφόμενες διαστάσεις των αξόνων και των πλευρών του Ο.Τ. 135

    υπολογίσθηκαν με βάση τις συντεταγμένες των κορυφών τους.

3. Για την αποτύπωση χρησιμοποιήθηκε ηλεκτρονικό όργανο ακριβείας (Topcon

    3105N, Ακρίβειας 2mm ± 2ppm) και γεωδαιτικό GPS (Τriumph - 1 JAVAD,

    Ακρίβειας H: 1cm ± 1ppm και V: 1.5cm ± 1.5ppm) .

4. Η εξάρτηση πραγματοποιήθηκε με το δίκτυο της GJS NET, το οποίο είναι σύμμορφο

    και συνορθωμένο στο Datum HTRS 07 του Hepos συγκεκριμένα η εξάρτηση έγινε

    από το σταθμό της Καλαμάτας ''BASE POINT LAT 37 02 00.57914 N BASE POINT

    LON 22 06 30.69464 E BASE POINT HEIGHT 54.596 ARP''.

Στον Κεντρικό Μεσημβρινό Αναφοράς το χ = 500.000 

Ελλειψοειδές GRS 80 α=6378137   φ=1/298.2572236
Ε.Γ.Σ.Α. '87 ( Ελληνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς )

  Κο = 0,9996
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α. ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΛΟΧΑΓΟΥ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ 10 ΜΕΣΣΗΝΗΣ  ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ

ΤΗΛ. 2722 300 733 - 698 2774 763

@ stathakopoulos_g@hotmail.com
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο 
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη 
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που 
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει 
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Προσωρινός αριθμός 
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός 
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ: 
[][][][]/S [][][][][][]

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα 
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα 
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ. 
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Δημοσίευση σε εθνικό 
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 
στο ΚΗΜΔΗΣ])
www.promitheus.gov.gr/[ΑΔΑΜ: ]

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη 
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες 
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης 
δημόσιας σύμβασης.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία: ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 998762513
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει): www.messini.gr
Πόλη: ΜΕΣΣΗΝΗ

Οδός και αριθμός:
ΔΗΜΑΡΧΟΥ Π. ΠΤΩΧΟΥ & 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΣΩΤΗΡΟΣ

Ταχ. κωδ.: 24200
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΜΜ. ΚΑΤΣΟΣ
Τηλέφωνο: 2722360138
φαξ: -
Ηλ. ταχ/μείο: messini@messini.gr
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΕΡΓΑΣΙΑ: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΥΡΗΣ & ΦΥΛΑΞΗ 
ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
ΦΥΛΑΞΗΣ ΧΩΡΩΝ ΕΤΟΥΣ 2022» - ΟΜΑΔΑ Β: 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΥΛΑΞΗΣ ΠΑΝΗΓΥΡΕΩΣ
Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η φύλαξη από ιδιωτική εταιρία ασφάλειας των χώρων 
του πανηγυριού της Μεσσήνης από την 19-09-2022 και ώρα 07:00 π.μ. έως και την 29-09-
2022 και ώρα 11:00 μ.μ.
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει): Αριθμός μελέτης: 522/12/7-6-2022

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι

Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
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Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι 
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση 
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες 
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο 
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει 
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον 
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
-

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
-

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η 
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
-

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
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Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση 
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή 
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε 
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν;
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με 
άλλους;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής, 
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
-

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από 
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
-

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.

Απάντηση:
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Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να 
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν) 
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται 
ο οικονομικός φορέας

Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε 
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Όνομα της οντότητας
-

Ταυτότητα της οντότητας
-
Τύπος ταυτότητας
-

Κωδικοί CPV
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την 
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Ημερομηνία της καταδίκης
..

Λόγος(-οι)
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Λόγος(-οι)
-

Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια 
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα 
εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 12

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο 
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο 
από τη χώρα εγκατάστασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
-

Ενεχόμενο ποσό
 

Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι

Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι

..

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του περιβαλλοντικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του κοινωνικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 
του εργατικού δικαίου;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να 
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο 
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην 
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του 
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο 
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της 
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;

Απάντηση:
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την 
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου 
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
-

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, 
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει 
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς 
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη 
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να 
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας 
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις 
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά 
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 
αναθέτοντα φορέα στη σχετική προκήρυξη/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης που αναφέρονται στην προκήρυξη
/γνωστοποίηση.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά επαγγελματικά μητρώα 
που τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα σχετικά εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο 
παράρτημα XI της οδηγίας 2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα 
κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που 
καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.

Απάντηση:
Ναι / Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
-
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
-
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-
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Λήξη
Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει 
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη 
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και 
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα 
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του 
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή 
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο 
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για 
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή





ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ – χζδιο υμφωνθτικοφ  

 

          ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΥΓΕΙΑ, ΚΑΤΑΦΩΡΙΣΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ      Μεζζήνη          -        - 2022 
ΝΟΜΟ ΜΔΗΝΙΑ        Απ. Ππωη.:                       
ΓΗΜΟ ΜΔΗΝΗ                                
Σαρ. Γ/λζε : Γεκάξρνπ Π. Πησρνύ 
       Σ.Κ. 24200 Μεζζήλε 
Σειέθσλν : 27223-60100 
E-mail  : messini@messini.gr 
 

ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ: 
«ΔΡΓΑΙΑ: ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ  ΠΡΟΩΡΙΝΩΝ ΣΔΓΑΣΡΩΝ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ 

ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ & ΦΤΛΑΞΗ ΠΑΝΗΓΤΡΔΩ ΑΠΟ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΦΑΛΔΙΑ 
ΦΤΛΑΞΗ ΥΩΡΩΝ ΔΣΟΤ 2022» -  ΟΜΑΓΑ Β «ΤΠΗΡΔΙΑ ΦΤΛΑΞΗ ΠΑΝΗΓΤΡΔΩ» 

 
 

ηελ Μεζζήλε ζήκεξα ζηηο ___________________ νη  ππνγεγξακκέλνη: 1) 
_____________________________ , Γήκαξρνο Γήκνπ Μεζζήλεο ελεξγώληαο σο λόκηκνο εθπξόζσπνο 
ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο θαη 2) _______________________________ σο λόκηκνο εθπξόζσπνο θαη 
δηαρεηξηζηήο ηεο επηρείξεζεο __________________________ , κε δηαθξηηηθό ηίηιν 
________________________ κε ΑΦΜ: ____________________ , κε έδξα _________________________ 
Σ.Κ. ___________ , ηει.: _______________ , ε νπνία ζα απνθαιείηαη ζην παξόλ ζπκθσλεηηθό «αλάδνρνο» 

Έρνληαο ππόςε: 

1. Σελ ππ΄ αξηζκ. 522/12/7-6-2022 κειέηε ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο κε ζέκα: «ΔΡΓΑΗΑ: ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ  
ΠΡΟΧΡΗΝΧΝ ΣΔΓΑΣΡΧΝ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΖΓΤΡΖ & ΦΤΛΑΞΖ 
ΠΑΝΖΓΤΡΔΧ ΑΠΟ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΦΤΛΑΞΖ ΥΧΡΧΝ ΔΣΟΤ 2022». 

2. Σελ Βεβαίσζε ηεο Οηθνλνκηθήο Τπεξεζίαο Γήκνπ Μεζζήλεο γηα ηελ δέζκεπζε ζηα νηθεία ινγηζηηθά 
βηβιία ηεο αληίζηνηρεο πίζησζεο. 

3. Σηο ππ‟ αξ. 635/15-06-2022 (ΑΓΑ: ΧΓΧΔΧΚ4-ΓΓΘ) θαη 636/15-06-2022 (ΑΓΑ: 9Φ0ΓΧΚ4-5ΔΡ)  
Απνθάζεηο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο, κε ηηο νπνίεο εγθξίζεθε ε δέζκεπζε ησλ 
ζρεηηθώλ πηζηώζεσλ . 

4. Αξηζκνί θαηαρώξεζεο ηεο Απόθαζεο Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο ζην Μεηξών Γεζκεύζεσλ: 
00.6117.0005-1 θαη 30.7326.0001-1 αληηζηνίρσο.  

5. Σνλ ειεθηξνληθό θάθειν ηεο παξαπάλσ πξνκήζεηαο κε αξηζκό: 233/2022  . 

6. Σν πξσηνγελέο αίηεκα πνπ θαηαρώξεζε ν Γήκνο Μεζζήλεο ζην Κεληξηθό Ζιεθηξνληθό Μεηξών 
Γεκνζίσλ πκβάζεσλ, γηα ηελ παξαπάλσ  πξνκήζεηα, ην νπνίν έιαβε ΑΓΑΜ: 22REQ010727711. 

7. Σν εγθεθξηκέλν αίηεκα πνπ θαηαρώξεζε ν Γήκνο ζην Κεληξηθό Ζιεθηξνληθό Μεηξών Γεκνζίσλ 
πκβάζεσλ (ΚΖΜΓΖ), γηα ηελ παξαπάλσ πξνκήζεηα, ην νπνίν έιαβε ΑΓΑΜ: 22REQ010749731. 

8. Σελ κε αξηζ.  244/2022 Απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα: “Έγθξηζε δηελέξγεηαο παξνρήο 
ππεξεζηώλ: «ΔΡΓΑΗΑ: ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ  ΠΡΟΧΡΗΝΧΝ ΣΔΓΑΣΡΧΝ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ 
ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΖΓΤΡΖ & ΦΤΛΑΞΖ ΠΑΝΖΓΤΡΔΧ ΑΠΟ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ 
ΑΦΑΛΔΗΑ ΦΤΛΑΞΖ ΥΧΡΧΝ ΔΣΟΤ 2022» κε δηαγσληζκό κε αλνηθηή δηαδηθαζία κέζσ ΔΖΓΖ - 
θαηάξηηζε όξσλ θαη ζύληαμε δηαθήξπμεο – νξηζκόο κειώλ επηηξνπήο δηαγσληζκνύ θαη αμηνιόγεζεο 
πξνζθνξώλ – νξηζκόο επηηξνπήο παξαιαβήο ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ”,  ε νπνία αλαξηήζεθε ζην 
Γηαδίθηπν (Γηαύγεηα), κε ΑΓΑ: 6Ρ3ΧΚ4-ΟΦΧ . 

9. Σελ ππ‟ αξηζκ πξση. 11490/23-06-2022 δηαθήξπμε (ΑΓΑΜ: 22PROC010801510) θαη ηα ινηπά έγγξαθα 
ηεο ζύκβαζεο πνπ ζπλέηαμε ε Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηελ αλσηέξσ ελ ζέκαηη ζύκβαζε πξνκήζεηαο. 





 

ελίδα 2 

10. Σελ ππ„ αξ. 283/2022 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα: «Έγθξηζε πξαθηηθώλ ηεο 
αξκόδηαο επηηξνπήο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηώλ: «ΔΡΓΑΗΑ: ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ  ΠΡΟΧΡΗΝΧΝ 
ΣΔΓΑΣΡΧΝ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΖΓΤΡΖ & ΦΤΛΑΞΖ ΠΑΝΖΓΤΡΔΧ 
ΑΠΟ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΦΤΛΑΞΖ ΥΧΡΧΝ ΔΣΟΤ 2022». 

11. Σελ κε αξηζ. 284/2022 Απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ζέκα: “Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ 
δηαγσληζκνύ, έγθξηζε δηελέξγεηαο παξνρήο ππεξεζηώλ: «ΔΡΓΑΗΑ: ΣΟΠΟΘΔΣΖΖ  ΠΡΟΧΡΗΝΧΝ 
ΣΔΓΑΣΡΧΝ ΣΟΤ ΥΧΡΟΤ ΓΗΔΞΑΓΧΓΖ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΖΓΤΡΖ & ΦΤΛΑΞΖ ΠΑΝΖΓΤΡΔΧ 
ΑΠΟ ΗΓΗΧΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΑΦΑΛΔΗΑ ΦΤΛΑΞΖ ΥΧΡΧΝ ΔΣΟΤ 2022» -  ΟΜΑΓΑ Β «ΤΠΖΡΔΗΑ 
ΦΤΛΑΞΖ ΠΑΝΖΓΤΡΔΧ», κε επαλαιεπηηθό δηαγσληζκό κε Αλνηθηή Γηαδηθαζία κέζσ ΔΖΓΖ - 
θαηάξηηζε όξσλ θαη ζύληαμε δηαθήξπμεο – νξηζκόο κειώλ επηηξνπήο δηαγσληζκνύ θαη αμηνιόγεζεο 
πξνζθνξώλ – νξηζκόο επηηξνπήο παξαθνινύζεζεο θαη παξαιαβήο πξνκήζεηαο”,  ε νπνία αλαξηήζεθε 
ζην Γηαδίθηπν (Γηαύγεηα), κε ΑΓΑ: ΦΓ5ΓΧΚ4-Ε6. 

12. Σελ ππ‟ αξηζ. πξση. __________________________ Γηαθήξπμε Δπαλαιεπηηθνύ Γηαγσληζκνύ κε 
αλνηθηή δηαδηθαζία κέζσ ΔΖΓΖ ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο γηα ηελ παξαπάλσ πξνκήζεηα (ΑΓΑΜ: 
___________________ ).  

13. Σελ ππ‟ αξ. πξση. ______________________ Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο πνπ θαηαρσξήζεθε ζην 
«Γηαύγεηα» κε ΑΓΑ: __________________ , ζηηο εθεκεξίδεο: 
___________________________________ , ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο θαη ζηνλ πίλαθα 
αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ Μεζζήλεο. 

14. Σελ ππ΄ αξηζκ ______________ απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο κε ηελ νπνία θαηαθπξώζεθε ην 
απνηέιεζκα ηεο δηαδηθαζίαο (ΑΓΑΜ: ______________ ) ζην πιαίζην ηεο αλσηέξσ δηαθήξπμεο, ζηνλ 
Αλάδνρν θαη ηελ αξηζκ. πξση. _______________ εηδηθή πξόζθιεζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πξνο ηνλ 
Αλάδνρν γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ παξόληνο, ε νπνία θνηλνπνηήζεθε ζε απηόλ ηελ __________ . 

15. Σελ από ____________ ππεύζπλε δήισζε ηνπ αλαδόρνπ πεξί κε νςηγελώλ κεηαβνιώλ, θαηά ηελ 
έλλνηα ηεο πεξ. (2) ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ λ. 4412/2016 [κλεκνλεύεηαη κόλν ζηελ πεξίπησζε 
ηεο άζθεζεο πξνδηθαζηηθήο πξνζθπγήο θαηά ηεο απόθαζεο θαηαθύξσζεο] 

16. Όηη αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο παξνύζαο απνηεινύλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 παξ.1 πεξηπη. 42 ηνπ 
Ν.4412/2016: 

-ε ππ‟ αξηζ. _______________ δηαθήξπμε, κε ηα Παξαξηήκαηα ηεο 

-ε ππ‟ αξηζ. ____________  Πεξίιεςε Γηαθήξπμεο ηεο ύκβαζεο  

-νη ζπκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ηπρόλ παξέρνληαη ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο, ηδίσο ζρεηηθά κε 

ηηο πξνδηαγξαθέο θαη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά 

(ζην εμήο «ηα Έγγξαθα ηεο ύκβαζεο»)  

-ε πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ 

12. Όηη ν αλάδνρνο θαηέζεζε ηελ: ππ‟ αξηζ. ______________ εγγπεηηθή επηζηνιή ηεο ηξάπεδαο/ πηζησηηθνύ 
ηδξύκαηνο/ ρξεκαηνδνηηθνύ ηδξύκαηνο/ αζθαιηζηηθήο επηρείξεζεο/  ________________ , πνζνύ 
_______________  επξώ, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ όξσλ ηνπ παξόληνο ζπκθσλεηηθνύ 

 

πκθώλεζαλ θαη έθαλαλ ακνηβαία απνδεθηά ηα αθόινπζα : 

 
 

Άπθπο 1 
Ανηικείμενο 

 
Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο είλαη ε παποσή ςπηπεζιών: «ΔΡΓΑΙΑ: ΣΟΠΟΘΔΣΗΗ  ΠΡΟΩΡΙΝΩΝ 
ΣΔΓΑΣΡΩΝ ΣΟΤ ΥΩΡΟΤ ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΔΜΠΟΡΟΠΑΝΗΓΤΡΗ & ΦΤΛΑΞΗ ΠΑΝΗΓΤΡΔΩ ΑΠΟ 
ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΑΦΑΛΔΙΑ ΦΤΛΑΞΗ ΥΩΡΩΝ ΔΣΟΤ 2022» ΟΜΑΓΑ Β «ΤΠΗΡΔΙΑ ΦΤΛΑΞΗ 
ΠΑΝΗΓΤΡΔΩ» , ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ππ‟ αξηζ. ________________ Γηαθήξπμεο, κε ζπλνιηθή ηηκή 
________________ € πιένλ Φ.Π.Α. _% (ήηνη: ______________ €) =  ______________ € κε Φ.Π.Α. ___%, 
σο εμήο: 
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α/α Δίδος εργαζίας 

Αρ. 

Τιμο-

λογίοσ 

Μονάδα 

Μέηρη-

ζης 

Ποζό-

ηηηα 

Τιμή μο- 

νάδος  

( σε € ) 

Γαπάνη 

Μερική       
(σε € ) 

Ολική                     
(σε € ) 

  ΟΜΑΓΑ Β: ΤΠΗΡΔΙΑ ΦΤΛΑΞΗ ΠΑΝΗΓΤΡΔΩ       

6 
ΤΝΟΛΟ ΔΡΓ. ΚΟΣΟΤ ΜΔ 
ΔΡΓ/ΚΔ ΔΗΦΟΡΔ  

6 ηηκε θαη' απνθνπή 
 

  

7 
ΔΡΓΟΛΑΒΗΚΟ ΟΦΔΛΟ  & ΔΞΟΓΑ 
ΔΠΟΠΣΔΗΑ & ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ 

7 19% 
 

  

        ΤΝΟΛΟ ΟΜΑΓΑ Β= 
 

   
Σύνολο ομάδας Β προ ΦΠΑ: 

 

   

   
 + ΦΠΑ (24%):      

   
Σύνολο ομάδας Β με ΦΠΑ: 

 

  
 
Ζ πξνκήζεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο πνπ πεξηέρνληαη ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο, 
ζηελ απόθαζε θαηαθύξσζεο θαη ηελ πξνζθνξά ηνπ Αλαδόρνπ. 
 

 
Άπθπο 2 

Υπημαηοδόηηζη ηηρ ζύμβαζηρ 
 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι ο Διμοσ Μεςςινθσ. Η δαπάνθ για τθν εν λόγω 
ςφμβαςθ βαρφνει τθν με Κ.Α.: 00.6117.0005  ΦΤΛΑΞΗ ΠΑΝΗΓΤΡΕΩ ΑΠΟ ΙΔΙΩΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΑΦΑΛΕΙΑ 
ΦΤΛΑΞΗ ΧΩΡΩΝ ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2022 του Διμου 
Μεςςινθσ.  

 
 
 

Άπθπο 3 
Γιάπκεια ζύμβαζηρ –Υπόνορ Παπάδοζηρ 

 

3.1. Γςνάμει ηος άπθπος 1.3 ηηρ Γιακήπςξηρ, η χρονικι διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται: 
Για τθν Ομάδα Β -  ΤΠΗΡΔΙΑ ΦΤΛΑΞΗ ΠΑΝΗΓΤΡΔΩ τθσ υπ’ αρικ. 522/12/7-6-2022 μελζτθσ του  
Διμου Μεςςινθσ, από τθν 19-09-2022 και ϊρα 07:00 π.μ. ζωσ και τθν 29-09-2022 και ϊρα  11:00 μ.μ. 

3.2. Ζ  ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο κπνξεί λα παξαηείλεηαη κεηά από  αηηηνινγεκέλε απόθαζε ηεο 
αλαζέηνπζαο αξρήο κέρξη ην 50% απηήο ύζηεξα από ζρεηηθό αίηεκα ηνπ  αλαδόρνπ πνπ ππνβάιιεηαη πξηλ 
από ηε ιήμε ηεο δηάξθεηάο ηεο, ζε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηώζεηο πνπ δελ νθείινληαη ζε 
ππαηηηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ.  
 
 
 

Άπθπο 4 
Τποσπεώζειρ Αναδόσος 

 
Ο Αλάδνρνο εγγπάηαη θαη δεζκεύεηαη αλέθθιεηα  ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή:  
 
4.1. όηη, ζύκθσλα κε ην άξζξν 4.3.1. ηεο Γηαθήξπμεο, ηεξεί θαη ζα εμαθνινπζήζεη λα ηεξεί θαηά ηελ εθηέιεζε 
ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο ηηο ππνρξεώζεηο ηνπ πνπ απνξξένπλ από ηηο δηαηάμεηο ηεο πεξηβαιινληηθήο, 
θνηλσληθναζθαιηζηηθήο θαη εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ έρνπλ ζεζπηζηεί κε ην δίθαην ηεο Έλσζεο, ην εζληθό 
δίθαην, ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο ή δηεζλείο δηαηάμεηο πεξηβαιινληηθνύ, θνηλσληθνύ θαη εξγαηηθνύ δηθαίνπ, νη 
νπνίεο απαξηζκνύληαη ζην Παξάξηεκα Υ ηνπ Πξνζαξηήκαηνο Α‟(θαη  ηνπ λ. 4412/2016).  Ζ ηήξεζε ησλ ελ 
ιόγσ ππνρξεώζεσλ ειέγρεηαη θαη βεβαηώλεηαη από ηα όξγαλα πνπ επηβιέπνπλ ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο 
ζύκβαζεο θαη ηηο αξκόδηεο δεκόζηεο αξρέο θαη ππεξεζίεο πνπ ελεξγνύλ εληόο ησλ νξίσλ ηεο επζύλεο θαη 
ηεο αξκνδηόηεηάο ηνπο.  
 
4.2. όηη ζα ελεξγεί ζύκθσλα κε ην Νόκν θαη κε ηελ παξνύζα, όηη ζα  ιακβάλεη ηα θαηάιιεια κέηξα γηα λα 
δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή θαη πξνζήθνπζα εθηέιεζε ηεο παξνύζαο ζύκθσλα κε ηε Γηαθήξπμε θαη ηα ινηπά 
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Έγγξαθα ηεο ύκβαζεο θαη όηη δελ ζα ελεξγήζεη αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαζ   όιε ηε δηάξθεηα 
ηεο εθηέιεζεο ηεο παξνύζαο. 
 
4.3. ε ζύκβαζε ζα εθηειεζηεί ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο  ππ΄ αξηζ. 522/12/7-6-2022 κειέηεο ηνπ Γήκνπ 
Μεζζήλεο (Παξάξηεκα Η ηεο παξνύζαο δηαθήξπμεο)]  

 
ύμθωνα με ηο Ν. 3863/10 «Νέο Αζθαλιζηικό ύζηημα και ζςναθείρ διαηάξειρ, πςθμίζειρ ζηιρ 

επγαζιακέρ ζσέζειρ» (ΦΔΚ Α΄, 115/15.7.2010) άπθπο 68, όπωρ ηποποποιήθηκε με ηο Ν. 4144/13 (ΦΔΚ 
Α΄, 88/18.4.2013) άπθπο 22, ζηην παπούζα ζύμβαζη επιζςνάπηονηαι και αποηελούν αναπόζπαζηα 
ζηοισεία αςηήρ ηα εξήρ ζύμθωνα με ηην πποζθοπά πος καηέθεζε ο ανάδοσορ: 

α) Ο αξηζκόο ησλ εξγαδνκέλσλ πνπ ζα απαζρνιεζνύλ ζηελ εξγαζία.  β) Οη εκέξεο θαη νη ώξεο 
εξγαζίαο. γ) Ζ ζπιινγηθή ζύκβαζε εξγαζίαο ζηελ νπνία ππάγνληαη νη εξγαδόκελνη. δ) Σν ύςνο ηνπ 
πξνϋπνινγηζκέλνπ πνζνύ πνπ αθνξά ηηο πάζεο θύζεσο λόκηκεο απνδνρέο απηώλ ησλ εξγαδνκέλσλ.  ε) Σν 
ύςνο ησλ αζθαιηζηηθώλ εηζθνξώλ κε βάζε ηα πξνϋπνινγηζζέληα πνζά. 

 Ειδικόσ όροσ: 
Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθαξκόδεη ηηο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 

λνκνζεζίαο θαη ηεο λνκνζεζίαο πεξί πγείαο θαη αζθάιεηαο ησλ εξγαδνκέλσλ θαη πξόιεςεο ηνπ 
επαγγεικαηηθνύ θηλδύλνπ. 
 
4.4 όηη: 
α) ζε όια ηα ζηάδηα πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο ζύκβαζεο δελ ελήξγεζε αζέκηηα, παξάλνκα ή θαηαρξεζηηθά θαη 
όηη ζα εμαθνινπζήζεη λα κελ ελεξγεί θαη` απηόλ ηνλ ηξόπν θαηά ην ζηάδην εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο,  
β) όηη ζα δειώζεη ακειιεηί ζηελ αλαζέηνπζα αξρή, από ηε ζηηγκή πνπ ιάβεη γλώζε, νπνηαδήπνηε 
θαηάζηαζε (αθόκε θαη ελδερόκελε) ζύγθξνπζεο ζπκθεξόλησλ (πξνζσπηθώλ, νηθνγελεηαθώλ, νηθνλνκηθώλ, 
πνιηηηθώλ ή άιισλ θνηλώλ ζπκθεξόλησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη αληηθξνπόκελσλ επαγγεικαηηθώλ 
ζπκθεξόλησλ) κεηαμύ ησλ λνκίκσλ ή εμνπζηνδνηεκέλσλ εθπξνζώπσλ ηνπ θαζώο θαη ππαιιήισλ ή 
ζπλεξγαηώλ ηνπο νπνίνπο απαζρνιεί ζηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο (π.ρ. κε ζύκβαζε ππεξγνιαβίαο) θαη 
κειώλ ηνπ πξνζσπηθνύ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο πνπ εκπιέθνληαη θαζ‟ νηνλδήπνηε ηξόπν ζηε δηαδηθαζία 
εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο ή/θαη κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ έθβαζε θαη ηηο απνθάζεηο ηεο αλαζέηνπζαο 
αξρήο πεξί ηελ εθηέιεζή ηεο, νπνηεδήπνηε θαη εάλ ε θαηάζηαζε απηή πξνθύςεη θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο 
ηεο ζύκβαζεο1 .  
Οη ππνρξεώζεηο θαη νη απαγνξεύζεηο ηεο ξήηξαο απηήο ηζρύνπλ, αλ ν αλάδνρνο είλαη έλσζε, γηα όια ηα κέιε 
ηεο έλσζεο, θαζώο θαη γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο πνπ ρξεζηκνπνηεί. ην ζπκθσλεηηθό πεξηιακβάλεηαη ζρεηηθή 
δεζκεπηηθή δήισζε ηόζν ηνπ αλαδόρνπ όζν θαη ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ.  
 
4.5. Ρεηά ζπκθσλείηαη όηη ε Αλαζέηνπζα Αξρή δηθαηνύηαη ζηε βάζε ηνπ έλλνκνπ ζπκθέξνληόο ηεο, γηα 
έθηαθηνπο ιόγνπο θαη γηα ιόγνπο δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο κνλνκεξώο θαη αδεκίσο γη‟ απηήλ, λα 
παξαιακβάλεη ππεξεζίεο κηθξόηεξεο πνζόηεηαο από ηηο πξνϋπνινγηζζείζεο. Ζ επηθαηξνπνίεζε γηα ιόγνπο 
δεκόζηνπ ζπκθέξνληνο ηεο πνζόηεηαο πξνκεζεηώλ γίλεηαη κε απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε ηνπ Αλαδόρνπ. 
Ρεηά ζπκθσλείηαη όηη ν Αλάδνρνο νθείιεη λα παξέρεη ηελ επηθαηξνπνηεκέλε γηα ιόγνπο δεκόζηνπ 
ζπκθέξνληνο πνζόηεηα ππεξεζηώλ κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ηελ ηηκή πξνζθνξάο πνπ 
θαηαθπξώζεθε κε ην δηαγσληζκό. 
Ο Αλάδνρνο ξεηά θαη αλεπηθύιαθηα δειώλεη όηη παξαηηείηαη από θάζε ηπρόλ δηθαίσκά ηνπ θαη από θάζε 
αμίσζή ηνπ λα πξνζβάιιεη ή δηαξξήμεη ηελ ζρεηηθή ζύκβαζε πξνκήζεηαο γηα νπνηνλδήπνηε ιόγν θαη αηηία 
θαζώο θαη από θάζε αγσγή ή έλζηαζή ηνπ, πνπ πξνέξρεηαη από ηα άξζξα 178, 179 θαη 388 ηνπ Α.Κ.  
 
 
 
 

Άπθπο 5 
Σπόπορ πληπωμήρ 

 
5.1. Ζ πιεξσκή ηνπ Αλαδόρνπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε ην άξζξν 5.1.1 ηεο Γηαθήξπμεο θαη 
ζπγθεθξηκέλα κε ην 100% ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο κεηά ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ησλ  ππεξεζηώλ. 
 
5.2. Ζ πιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο ζα γίλεηαη κε ηελ πξνζθόκηζε από ηνλ Αλάδνρν ησλ λνκίκσλ 
παξαζηαηηθώλ θαη δηθαηνινγεηηθώλ πνπ πξνβιέπνληαη από ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 200 παξ. 4 ηνπ λ. 
4412/2016, θαζώο θαη θάζε άιινπ δηθαηνινγεηηθνύ πνπ ηπρόλ ήζειε δεηεζεί από ηηο αξκόδηεο ππεξεζίεο πνπ 
δηελεξγνύλ ηνλ έιεγρν θαη ηελ πιεξσκή.  
 

                                                           
1
 Πρβλ άρκρο 24 του ν. 4412/2016 
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5.3. Toλ Αλάδνρν βαξύλνπλ νη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, ζύκθσλα κε ηελ 
θείκελε λνκνζεζία, κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α., γηα ηελ παξάδνζε ησλ  ππεξεζηώλ ζηνλ ηόπν θαη κε 
ηνλ ηξόπν πνπ πξνβιέπεηαη ζηε Γηαθήξπμε θαη ινηπά  έγγξαθα ηεο ύκβαζεο. Ηδίσο ν Αλάδνρνο  βαξύλεηαη 
κε ηηο  θξαηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην άξζξν 5.1.2 ηεο Γηαθήξπμεο. Οη ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο ππόθεηληαη 
ζην εθάζηνηε ηζρύνλ αλαινγηθό ηέινο ραξηνζήκνπ θαη ζηελ επ‟ απηνύ εηζθνξά ππέξ ΟΓΑ. 
 
5.4. Με θάζε πιεξσκή ζα γίλεηαη ε πξνβιεπόκελε από ηελ θείκελε λνκνζεζία παξαθξάηεζε θόξνπ 
εηζνδήκαηνο αμίαο 8% επί ηνπ θαζαξνύ πνζνύ. 
 
5.5. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο (πξσηόθνιια πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο 
θιπ.) ειέγρνληαη από ηελ αξκόδηα ππεξεζία ειέγρνπ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Γηα ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνύ 
εληάικαηνο ν αλάδνρνο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη ην αληίζηνηρν ηηκνιόγην εληόο πξνζεζκίαο ηξηάληα (30) 
εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία έθδνζεο πξσηνθόιινπ πνζνηηθήο θαη πνηνηηθήο παξαιαβήο θαη ε πιεξσκή ηνπ 
ζα πξέπεη λα ιάβεη ρώξα ζε επηπιένλ ηξηάληα (30) εκέξεο.  
ε πεξίπησζε πνπ ε πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ θαζπζηεξήζεη από ηελ αλαζέηνπζα αξρή ηξηάληα (30) εκέξεο 
από ηελ νξηζηηθή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή παξαιαβή ησλ ππεξεζηώλ θαη ηελ νινθιήξσζε ησλ ζρεηηθώλ 
δηαδηθαζηώλ επαιήζεπζεο, ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ζα έρεη πεξηέιζεη κέρξη θαη ηελ εκεξνκελία απηή ζηελ 
αλαζέηνπζα αξρή ην ηηκνιόγην ή άιιν ηζνδύλακν παξαζηαηηθό πιεξσκήο, ε αλαζέηνπζα αξρή, ζύκθσλα κε 
ηα νξηδόκελα ζηελ ππνπαξ. Ε5 ηεο παξ. Ε ηνπ λ. 4152/2013, (Α' 107/09-05-2013) «Δπείγνληα κέηξα 
εθαξκνγήο ησλ Ν.4046/2012, 4093/2012 θαη 4127/2013» θαζίζηαηαη ππεξήκεξε θαη νθείιεη ηόθνπο 
ππεξεκεξίαο, ρσξίο λα απαηηείηαη όριεζε από ηνλ αλάδνρν.

2
 ε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ππνβνιήο ησλ 

νηθείσλ δηθαηνινγεηηθώλ πιεξσκήο, ε αλαζέηνπζα αξρή δελ θαζίζηαηαη ππεξήκεξνο, εη κε κόλν από ηελ 
εκέξα πξνζθόκηζήο ηνπο.  
 
 

Άπθπο 6 
Αναπποζαπμογή ηιμήρ 

 
Γελ πξνβιέπεηαη αλαπξνζαξκνγή ηηκήο.  
 
 

Άπθπο 7 

Σμθματικζσ/ενδιάμεςεσ προκεςμίεσ-Παραλαβι αντικειμζνου-Χρόνοσ και τρόποσ παροχισ υπθρεςιϊν 
 
7.1. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζην ρξνληθό δηάζηεκα θαη κε ηνλ ηξόπν πνπ 
θαζνξίδνληαη ζηα άξζξα 6.1. θαη 6.2.  ηεο Γηαθήξπμεο.   
 
7.2. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ή/θαη λα ππνβάιεη ηα παξαδνηέα ζηελ 
Αλαζέηνπζα Αξρή ζύκθσλα  κε ην άξζξν 6.2. ηεο Γηαθήξπμεο. Με εκπξόζεζκε παξνρή ησλ ππεξεζηώλ 
ή/θαη ππνβνιή ησλ παξαδνηέσλ από ηνλ Αλάδνρν επάγεηαη ηελ θήξπμε απηνύ σο έθπησηνπ ζύκθσλα κε ην 
άξζξν 6.2.2  ηεο Γηαθήξπμεο.   
 
7.3. H παξαιαβή ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ή/θαη παξαδνηέσλ γίλεηαη από επηηξνπέο, ππό ηνπο όξνπο,  
δηαδηθαζίεο παξαιαβήο θαη ειέγρνπ θαη ζπκθσλνύληαη ζην άξζξν 6.3 ηεο Γηαθήξπμεο.   
 
7.4. Αλ παξέιζεη ρξνληθό δηάζηεκα κεγαιύηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξώλ από ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ 
παξαδνηένπ από ηνλ Αλάδνρν θαη δελ έρεη εθδνζεί από ηελ επηηξνπή πξσηόθνιιν παξαιαβήο, ηζρύνπλ ηα 
αλαθεξόκελα ζην άξζξν 6.3.5. ηεο Γηαθήξπμεο.  
 
Αλεμάξηεηα από ηελ, ζην σο άλσ άξζξν 6.3.5. ηεο Γηαθήξπμεο, απηνδίθαηε παξαιαβή θαη ηελ πιεξσκή ηνπ 
Αλαδόρνπ, πξαγκαηνπνηνύληαη νη πξνβιεπόκελνη από ηελ παξνύζα έιεγρνη από επηηξνπή πνπ ζπγθξνηείηαη 
κε απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, ζηελ νπνία δελ κπνξεί λα ζπκκεηέρνπλ ν πξόεδξνο θαη ηα κέιε ηεο 
επηηξνπήο ηεο παξαγξάθνπ πνπ δελ πξαγκαηνπνίεζε ηελ παξαιαβή ζηνλ πξνβιεπόκελν από ηελ 
παξνύζα ζύκβαζε ρξόλν. Ζ παξαπάλσ επηηξνπή παξαιαβήο πξνβαίλεη ζε όιεο ηηο δηαδηθαζίεο παξαιαβήο 
πνπ πξνβιέπνληαη από ηελ σο άλσ παξάγξαθν 7.3 ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο θαη ησλ άξζξσλ  6.3.1. ηεο 
Γηαθήξπμεο θαη ηνπ άξζξνπ 219 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ζπληάζζεη ηα ζρεηηθά πξσηόθνιια. Ζ εγγπεηηθή 
επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο δελ επηζηξέθεηαη πξηλ ηελ νινθιήξσζε όισλ ησλ πξνβιεπνκέλσλ από ηελ 
παξνύζα ζύκβαζε ειέγρσλ θαη ηε ζύληαμε ησλ ζρεηηθώλ πξσηνθόιισλ. 
 

                                                           
2 Πρβλ αρικμ. 2/16563/21-02-2019 διευκρινιςτικό ζγγραφο τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Δθμοςιονομικισ Πολιτικισ (ΓΛΚ) του 
Τπουργείου Οικονομικϊν 
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7.5. Αν κατά τθν παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιών θ επιτροπι διαπιςτώςει παραβάςεισ των όρων 
του άρκρου 68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) κακώσ και του άρκρου 4 τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, τα 
δικαιώματα του Αναδόχου που απορρζουν από τθν παροφςα δεν ικανοποιοφνται, καταβάλλονται, όμωσ, 
από τθν Ανακζτουςα Αρχι οι αποδοχζσ ςτουσ εργαηομζνουσ και αποδίδονται οι αςφαλιςτικζσ τουσ 
ειςφορζσ. 
 

 
 

Άπθπο 8 

Απόρριψθ υπθρεςιϊν-παραδοτζων –Αντικατάςταςθ 
 
8.1. ε πεξίπησζε νξηζηηθήο απόξξηςεο νιόθιεξνπ ή κέξνπο ησλ παξερόκελσλ ππεξεζηώλ ή /θαη 
παξαδνηέσλ, κε έθπησζε επί ηεο ζπκβαηηθήο αμίαο, κε απόθαζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο κπνξεί λα 
εγθξίλεηαη αληηθαηάζηαζε ησλ ππεξεζηώλ ή/θαη παξαδνηέσλ απηώλ κε άιια, πνπ λα είλαη ζύκθσλα κε ηνπο 
όξνπο ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, κέζα ζε ηαθηή πξνζεζκία πνπ νξίδεηαη από ηελ απόθαζε απηή θαη 
ζύκθσλα κε ην άξζξν 6.4 ηεο Γηαθήξπμεο. 
8.2. Αλ ε αληηθαηάζηαζε γίλεηαη κεηά ηε ιήμε ηεο ζπλνιηθήο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 
218 ηνπ λ. 4412/2016 θαη ηελ παξάγξαθν 5.2.2 ηεο Γηαθήξπμεο, επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ αλαδόρνπ 
πνηληθέο ξήηξεο ιόγσ εθπξόζεζκεο παξάδνζεο. 
8.3. Αλ ν αλάδνρνο δελ αληηθαηαζηήζεη ηηο ππεξεζίεο ή/θαη ηα παξαδνηέα πνπ απνξξίθζεθαλ κέζα ζηελ 
πξνζεζκία πνπ ηνπ ηάρζεθε θαη εθόζνλ έρεη ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα, θεξύζζεηαη έθπησηνο θαη ππόθεηηαη 
ζηηο πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο ηνπ όξνπ 9 ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. 
 
 
 
 

Άπθπο 9 
Κήπςξη οικονομικού θοπέα εκπηώηος –Κςπώζειρ 

 
9.1. Ο Αλάδνρνο θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο από ηε ζύκβαζε θαη από θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη 
από απηήλ, κε απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα ηνπο ιόγνπο πνπ αλαθέξνληαη θαη ζύκθσλα κε ηα 
νξηδόκελα ζην άξζξν 5.2.1 ηεο Γηαθήξπμεο. ηνλ Αλάδνρν πνπ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηελ παξνύζα 
ζύκβαζε, επηβάιινληαη, κε απόθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη θαηόπηλ ηήξεζεο ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο 
θαη νη θπξώζεηο/απνθιεηζκόο πνπ πξνβιέπνληαη ζην σο άλσ άξζξν 5.2.1 ηεο Γηαθήξπμεο. 
 
9.2. Αλ ιήμεη ε ζπλνιηθή δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο, ρσξίο λα ππνβιεζεί εγθαίξσο αίηεκα παξάηαζεο ή, αλ 
ιήμεη ε παξαηαζείζα, θαηά ηα αλσηέξσ, δηάξθεηα, ρσξίο λα ππνβιεζνύλ ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ηα 
παξαδνηέα ηεο ζύκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξύζζεηαη έθπησηνο.  Αλ νη ππεξεζίεο παξαζρεζνύλ από 
ππαηηηόηεηα ηνπ αλαδόρνπ κεηά ηε ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηεο ζύκβαζεο, θαη κέρξη ιήμεο ηνπ ρξόλνπ ηεο 
παξάηαζεο πνπ ρνξεγήζεθε επηβάιινληαη εηο βάξνο ηνπ πνηληθέο ξήηξεο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 218 ηνπ λ. 
4412/2016  θαη ην άξζξν 5.2.2 ηεο Γηαθήξπμεο. 
 

Σφμφωνα με το άρκρο 68 παρ. του ν. 3863/2010:… «7. Οταν οι ελεγκτικοί μθχανιςμοί του ϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ (ΕΠΕ) και του ΙΚΑ-ΕΣΑΜ διαπιςτϊνουν παραβάςεισ που αφοροφν τθν αδιλωτθ 
εργαςία, τθν παράνομθ απαςχόλθςθ αλλοδαπϊν ι παραβάςεισ τθσ εργατικισ και αςφαλιςτικισ 
νομοκεςίασ, ενθμερϊνουν εγγράφωσ τθν ανακζτουςα αρχι. Επίςθσ, ενθμερϊνουν εγγράφωσ τθν 
ανακζτουςα αρχι για τισ πράξεισ επιβολισ προςτίμου που αφοροφν τισ ανωτζρω διαπιςτωκείςεσ 
παραβάςεισ. Η πράξθ επιβολισ προςτίμου ςτον εργολάβο για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται από τισ κείμενεσ διατάξεισ ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ για δεφτερθ 
φορά κατά τθ διάρκεια λειτουργίασ τθσ ςφμβαςθσ οδθγεί υποχρεωτικά ςτθν καταγγελία τθσ ςφμβαςθσ 
από τθν ανακζτουςα αρχι και ςτθν κιρυξθ του εργολάβου ζκπτωτου.» 
 
 

 
 

Άπθπο 10 
Τπεπγολαβία 

 
10.1.Ο Αλάδνρνο, ζύκθσλα κε ην άξζξν 4.4.1. ηεο Γηαθήξπμεο,  δελ απαιιάζζεηαη από ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ 
ππνρξεώζεηο θαη επζύλεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο ιόγσ αλάζεζεο ηεο εθηέιεζεο ηκήκαηνο/ηκεκάησλ 
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ηεο ζύκβαζεο ζε ππεξγνιάβνπο. Ζ ηήξεζε ησλ ππνρξεώζεσλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 4412/2016 
από ππεξγνιάβνπο δελ αίξεη ηελ επζύλε ηνπ Αλαδόρνπ.  
 
10.2. Ο Αλάδνρνο κε ην από ...... έγγξαθό ηνπ, ην νπνίν επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνύζα, θαη ζύκθσλα κε ην  
άξζξν 4.4.2. ηεο Γηαθήξπμεο, ελεκέξσζε ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή γηα ηελ επσλπκία/όλνκα, ηα ζηνηρεία 
επηθνηλσλίαο θαη ηνπο λόκηκνπο εθπξνζώπνπο ησλ ππεξγνιάβσλ ηνπ, νη νπνίνη ζπκκεηέρνπλ ζηελ εθηέιεζε 
ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο. Ο Αλάδνρνο ππνρξενύηαη λα γλσζηνπνηεί ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θάζε αιιαγή 
ησλ πιεξνθνξηώλ απηώλ, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο, θαζώο θαη ηηο απαηηνύκελεο 
πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε θάζε λέν ππεξγνιάβν, ηνλ νπνίν ν Αλάδνρνο ζα ρξεζηκνπνηεί ελ ζπλερεία ζηελ ελ 
ιόγσ ζύκβαζε, πξνζθνκίδνληαο ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά/δειώζεηο ζπλεξγαζίαο. ε πεξίπησζε δηαθνπήο 
ηεο ζπλεξγαζίαο ηνπ Αλαδόρνπ κε ππεξγνιάβν/ ππεξγνιάβνπο ηεο παξνύζαο  ζύκβαζεο, ν Αλάδνρνο 
ππνρξενύηαη ζε άκεζε γλσζηνπνίεζε ηεο δηαθνπήο απηήο ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη  νθείιεη λα 
δηαζθαιίζεη ηελ νκαιή εθηέιεζε ηνπ ηκήκαηνο/ ηκεκάησλ ηεο ζύκβαζεο είηε από ηνλ ίδην, είηε από λέν 
ππεξγνιάβν ηνλ νπνίν ζα γλσζηνπνηήζεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαηά ηελ σο άλσ δηαδηθαζία

3
.  

 

Πζραν τθσ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για τθν ανάκεςθ μζρουσ αυτισ ςε υπεργολάβο, ο 
ανάδοχοσ και ο υπεργολάβοσ ευκφνονται αλλθλεγγφωσ και εισ ολόκλθρον, ζναντι των εργαηομζνων για τθν 
καταβολι των πάςθσ φφςεωσ αποδοχών και αςφαλιςτικών ειςφορών. 
 
 
10.3. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή επαιεζεύεη ηε ζπλδξνκή ησλ ιόγσλ απνθιεηζκνύ γηα ηνπο ππεξγνιάβνπο, όπσο 
απηνί πεξηγξάθνληαη ζηελ παξάγξαθν 2.2.3  ηεο Γηαθήξπμεο θαη κε ηα απνδεηθηηθά κέζα ηεο παξαγξάθνπ 
2.2.9.2  ηεο Γηαθήξπμεο  ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 4.4.3. ηεο Γηαθήξπμεο. Δπηπιένλ, ε 
Αλαζέηνπζα Αξρή, πξνθεηκέλνπ λα κελ αζεηνύληαη νη ππνρξεώζεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ λ. 
4412/2016, δύλαηαη λα επαιεζεύζεη ηνπο σο άλσ ιόγνπο θαη γηα ηκήκα ή ηκήκαηα ηεο ζύκβαζεο πνπ 
ππνιείπνληαη ηνπ πνζνζηνύ πνπ νξίδεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 4.4.3. ηεο Γηαθήξπμεο. 
 

 
 

Άπθπο 11 
Σποποποίηζη ζύμβαζηρ καηά ηη διάπκειά ηηρ 

 
12.1.Ζ παξνύζα ζύκβαζε κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη θαηά ηε δηάξθεηά ηεο, ρσξίο λα απαηηείηαη λέα δηαδηθαζία 
ζύλαςεο ζύκβαζεο, κόλν ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 4.5 ηεο Γηαθήξπμεο. 
 
12.2. Σξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζαο ζύκβαζεο γίλεηαη κόλνλ κε κεηαγελέζηεξε γξαπηή θαη ξεηή 
ζπκθσλία ησλ κεξώλ θαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζην άξζξν 132 ηνπ λ.4412/2016. 
 
 
 

Άπθπο 12 
Ανωηέπα Βία 

 
13.1.Σα ζπκβαιιόκελα κέξε δελ επζύλνληαη γηα ηε κε εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθώλ ηνπο ππνρξεώζεσλ, ζην 
κέηξν πνπ ε αδπλακία εθπιήξσζεο νθείιεηαη ζε πεξηζηαηηθά αλσηέξαο βίαο.  
13.2.Ο Αλάδνρνο, επηθαινύκελνο ππαγσγή ηεο αδπλακίαο εθπιήξσζεο ππνρξεώζεώλ ηνπ ζε γεγνλόο πνπ 
εκπίπηεη ζηελ έλλνηα ηεο αλσηέξαο βίαο, νθείιεη λα γλσζηνπνηήζεη θαη επηθαιεζζεί πξνο ηελ Αλαζέηνπζα 
Αξρή ηνπο ζρεηηθνύο ιόγνπο θαη πεξηζηαηηθά εληόο απνζβεζηηθήο πξνζεζκίαο είθνζη (20) εκεξώλ από ηόηε 
πνπ ζπλέβεζαλ, πξνζθνκίδνληαο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή απνθαζίδεη κεηά 
από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκόδηνπ γηα απηό νξγάλνπ.  
Μόλν ε έγγξαθε αλαγλώξηζε από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ηεο αλώηεξεο βίαο πνπ επηθαιείηαη ν Αλάδνρνο ηνλ 
απαιιάζζεη από ηηο ζπλέπεηεο ηεο εθπξόζεζκεο ή κε θαηάιιεια εθπιήξσζεο ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ. 
 

 
Άπθπο 13 

Ολοκλήπωζη ζςμβαηικού ανηικειμένος 
 

                                                           
3
 ε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ ζχει ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου όςον αφορά τθ χρθματοοικονομικι επάρκεια-

τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ διακιρυξθσ, προβλζπονται ςτο ςθμείο αυτό όροι 
ςχετικά με τθ διαδικαςία και τισ προχποκζςεισ αντικατάςταςισ του 
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Ζ ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη έρεη νινθιεξσζεί, όηαλ παξαιεθζνύλ νξηζηηθά, πνζνηηθά θαη πνηνηηθά νη 
ππεξεζίεο, όηαλ απνπιεξσζεί ην ζπκβαηηθό ηίκεκα θαη εθπιεξσζνύλ θαη νη ηπρόλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ή 
λόκηκεο ππνρξεώζεηο θαη από ηα δύν ζπκβαιιόκελα κέξε θαη απνδεζκεπζνύλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα 
πξνβιεπόκελα ζηε ζύκβαζε.  
 
 
 

Άπθπο 14 
Γικαίωμα μονομεπούρ λύζηρ ηηρ ζύμβαζηρ 

 
Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή κπνξεί, κε ηηο πξνϋπνζέζεηο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 4.6 ηεο Γηαθήξπμεο, λα 
θαηαγγείιεη ηε ζύκβαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζήο ηεο. 

Η Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καταγγείλει τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εάν θ 
υπθρεςία  παρακολοφκθςθσ τθσ εκτζλεςθσ τθσ παροφςασ διαπιςτώςει παραβάςεισ των όρων του άρκρου 
68 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115).  
 
 
 

Άπθπο 15 
Δθαπμοζηέο Γίκαιο – Δπίλςζη Γιαθοπών 

 
15.1. Ζ παξνύζα δηέπεηαη από ην Διιεληθό Γίθαην θαη εηδηθόηεξα α) από ην ζεζκηθό πιαίζην πνπ αλαθέξεηαη 
ζην άξζξν 1.4. ηεο Γηαθήξπμεο θαη β) ηε Γηαθήξπμε θαη ηα Έγγξαθα ηεο ύκβαζεο.   
 
15.2. Ο Αλάδνρνο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο πνπ επηβάιινπλ ζε βάξνο ηνπ 
θπξώζεηο, δπλάκεη ησλ άξζξσλ ηεο Γηαθήξπμεο  5.2. (Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ -Κπξώζεηο), 6.1. 
(Υξόλνο επηκέξνπο ζηαδίσλ παξνρήο ππεξεζηώλ/ππνβνιήο παξαδνηέσλ), 6.4. (Απόξξηςε παξαδνηέσλ –
αληηθαηάζηαζε), κπνξεί λα αζθήζεη ηα δηθαηώκαηα πνπ ηνπ αλαγλσξίδνληαη θαη ππό ηηο πξνϋπνζέζεηο θαη 
έλλνκεο ζπλέπεηεο πνπ νξίδνληαη ζην άξζξν 5.3. ηεο Γηαθήξπμεο.  
 
15.3. Καηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο, θάζε δηαθνξά πνπ πξνθύπηεη αλαθνξηθά κε ηελ εξκελεία, θαη/ή ην 
θύξνο θαη/ή  ηελ εθηέιεζε ηεο παξνύζαο, ή εμ αθνξκήο ηεο,  επηιύνληαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 5.4. ηεο 
Γηαθήξπμεο.  
 
 

Άπθπο 16 

ςμμόπθωζη με ηον Κανονιζμό ΔΔ/2016/2019 και ηον ν. 4624/2019 (Α 137)
4
  

 

Σα αληηζπκβαιιόκελα κέξε αλαιακβάλνπλ λα ηεξνύλ ηηο ππνρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ηελ εθαξκνγή 
ηνπ Καλνληζκνύ (ΔΔ) 2016/679 γηα ηελ πξνζηαζία ησλ θπζηθώλ πξνζώπσλ έλαληη ηεο επεμεξγαζίαο ησλ 
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα θαη γηα ηελ ειεύζεξε θπθινθνξία ησλ δεδνκέλσλ απηώλ θαη ηελ 
θαηάξγεζε ηεο νδεγίαο 95/46/ΔΚ (Γεληθόο Καλνληζκόο Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ / General Data Protection 
Regulation – GDPR) θαη ηνπ Ν. 4624/2019. Δηδηθόηεξα: 

Α) Χο πξνο ηελ επεμεξγαζία από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ηνπ Αλαδόρνπ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ πξνζηεζέλησλ/ζπλεξγαηώλ/δαλεηδόλησλ εκπεηξία/ππεξγνιάβσλ ηνπ, ηζρύνπλ 
ηα παξαθάησ: 

Ο Αλάδνρνο ζπλαηλεί ζην πιαίζην ηεο δηαδηθαζίαο εθηέιεζεο ηεο παξνύζαο δεκόζηαο ζύκβαζεο θαη 
επηηξέπεη ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή λα πξνβεί ζε αλαδήηεζε-επηβεβαίσζε όισλ ησλ αλαγθαίσλ 
δηθαηνινγεηηθώλ, θαζώο θαη ζηελ αλαγθαία επεμεξγαζία θαη δηαηήξεζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα 
θαη ζηελ αληαιιαγή πιεξνθνξηώλ κε άιιεο δεκόζηεο αξρέο. 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή απνζεθεύεη θαη επεμεξγάδεηαη ηα ζηνηρεία πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ηνπ Αλαδόρνπ πνπ 
είλαη αλαγθαία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο,  ηελ εθπιήξσζε ησλ κεηαμύ ηνπο ζπλαιιαγώλ θαη ηελ ελ 
γέλεη ζπκκόξθσζή ηεο κε λόκηκε ππνρξέσζε, ζε έγραξην αξρείν θαη ζε ειεθηξνληθή βάζε κε πςειά 
ραξαθηεξηζηηθά αζθαιείαο κε πξόζβαζε απζηεξώο θαη κόλν ζε εμνπζηνδνηεκέλα πξόζσπα ή παξόρνπο 
ππεξεζηώλ ζηνπο νπνίνπο αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ εξγαζηώλ γηα ινγαξηαζκό ηεο θαη νη νπνίνη 
δηελεξγνύλ πξάμεηο επεμεξγαζίαο πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ. 

                                                           
4
 Αφορά ςε φυςικά πρόςωπα 





 

ελίδα 9 

Ζ Αλαζέηνπζα Αξρή ζα πξνβεί ζε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία (π.ρ. ζπιινγή, θαηαρώξηζε, νξγάλσζε,  
απνζήθεπζε, κεηαβνιή, δηαγξαθή, θαηαζηξνθή θ.ιπ.), γηα ηνπο αλσηέξσ αλαθεξόκελνπο ζθνπνύο, ησλ 
δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα όπσο: (α) επίζεκσλ ζηνηρείσλ ηαπηνπνίεζεο, (β) ζηνηρείσλ 
επηθνηλσλίαο, (γ) δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θνηλσληθναζθαιηζηηθώλ θαη θνξνινγηθώλ απαηηήζεσλ, (δ) 
γεληθώλ πιεξνθνξηώλ, (ε) ζηνηρείσλ πιεξσκήο, ρξεκαηννηθνλνκηθώλ πιεξνθνξηώλ θαη ινγαξηαζκώλ, (ζη) 
δεδνκέλσλ εηδηθήο θαηεγνξίαο, ησλ νπνίσλ ε ζπιινγή θαη επεμεξγαζία επηβάιιεηαη από ηνπο όξνπο 
εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο, ζθνπνύο αξρεηνζέηεζεο πξνο ην δεκόζην ζπκθέξνλ, ή ζηαηηζηηθνύο ζθνπνύο. 

Σα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ Αλαδόρνπ θαη ησλ ζπλεξγαηώλ ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δαλεηδόλησλ 
εκπεηξία/ππεξγνιάβσλ) απνζεθεύνληαη γηα ρξνληθό δηάζηεκα ίζν κε ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο 
ζύκβαζεο, θαη κεηά ηε ιήμε απηήο γηα ρξνληθό δηάζηεκα πέληε εηώλ γηα κειινληηθνύο θνξνινγηθνύο-
δεκνζηνλνκηθνύο  ή ειέγρνπο ρξεκαηνδνηώλ ή άιινπο πξνβιεπόκελνπο ειέγρνπο από ηελ θείκελε 
λνκνζεζία, εθηόο εάλ ε λνκνζεζία πξνβιέπεη δηαθνξεηηθή πεξίνδν δηαηήξεζεο. ε πεξίπησζε εθθξεκνδηθίαο 
αλαθνξηθά κε δεκόζηα ζύκβαζε ηα δεδνκέλα ηεξνύληαη κέρξη ην πέξαο ηεο εθθξεκνδηθίαο. 

Καζ‟ όιε ηελ δηάξθεηα πνπ ε Αλαζέηνπζα Αξρή ηεξεί θαη επεμεξγάδεηαη ηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ν Αλάδνρνο 
έρεη δηθαίσκα ελεκέξσζεο, πξόζβαζεο, θνξεηόηεηαο, δηόξζσζεο, πεξηνξηζκνύ, δηαγξαθήο ή θαη 
ελαληίσζεο ππό ζπγθεθξηκέλεο πξνϋπνζέζεηο πξνβιεπόκελεο από ην λνκνζεηηθό πιαίζην. 

Γελ επηηξέπεηαη ε επεμεξγαζία δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα γηα ζθνπό δηαθνξεηηθό από απηόλ γηα 
ηνλ νπνίν έρνπλ ζπιιερζεί παξά κόλνλ ππό ηνπο όξνπο θαη πξνϋπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 24 ηνπ λ. 4624/2019. 

Ζ δηαβίβαζε δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα από ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή ζε άιιν δεκόζην θνξέα 
επηηξέπεηαη ζύκθσλα κε ην άξζξν 26 ηνπ σο άλσ λόκνπ, εθόζνλ είλαη απαξαίηεην γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 
θαζεθόλησλ ηεο ή ηνπ ηξίηνπ θνξέα ζηνλ νπνίν δηαβηβάδνληαη ηα δεδνκέλα θαη εθόζνλ πιεξνύληαη νη 
πξνϋπνζέζεηο πνπ επηηξέπνπλ ηελ επεμεξγαζία ζύκθσλα κε ην άξζξν 24 ηνπ ίδηνπ λόκνπ. 

Σα ζηνηρεία επηθνηλσλίαο κε ηνλ ππεύζπλν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ηεο 
Αλαζέηνπζαο Αξρήο είλαη ηα αθόινπζα:  
EMERA V ΜΟΝΟΠΡΟΧΠΖ ΗΚΔ 
Email: emerav@emerav.com  
Σει.: 211-1133583 
 

Β) Χο πξνο ηελ επεμεξγαζία από ηνλ αλάδνρν πξνζσπηθώλ δεδνκέλσλ ζην πιαίζην εθηέιεζεο ησλ 
ζπκβαηηθώλ ηνπ ππνρξεώζεσλ ηζρύνπλ νη δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 28 ΓΚΠΓ. Δηδηθόηεξα, ηζρύνπλ ηα 
παξαθάησ: 

α) ν αλάδνρνο (εθηειώλ ηελ επεμεξγαζία) επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα κόλν βάζεη 
θαηαγεγξακκέλσλ εληνιώλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο (ππεύζπλνο επεμεξγαζίαο),  

β) δηαζθαιίδεη όηη ηα πξόζσπα πνπ είλαη εμνπζηνδνηεκέλα λα επεμεξγάδνληαη ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνύ 
ραξαθηήξα έρνπλ αλαιάβεη δέζκεπζε ηήξεζεο εκπηζηεπηηθόηεηαο ή ηεινύλ ππό ηε δένπζα θαλνληζηηθή 
ππνρξέσζε ηήξεζεο εκπηζηεπηηθόηεηαο,  

γ) ιακβάλεη όια ηα απαηηνύκελα κέηξα δπλάκεη ηνπ άξζξνπ 32 ΓΚΠΓ,  

δ) ηεξεί ηνπο όξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζηηο παξαγξάθνπο 2 θαη 4 γηα ηελ πξόζιεςε άιινπ εθηεινύληνο ηελ 
επεμεξγαζία,  

ε) ιακβάλεη ππόςε ηε θύζε ηεο επεμεξγαζίαο θαη επηθνπξεί ηνλ ππεύζπλν επεμεξγαζίαο κε ηα θαηάιιεια 
ηερληθά θαη νξγαλσηηθά κέηξα, ζηνλ βαζκό πνπ απηό είλαη δπλαηό, γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο ππνρξέσζεο ηνπ 
ππεπζύλνπ επεμεξγαζίαο λα απαληά ζε αηηήκαηα γηα άζθεζε ησλ πξνβιεπόκελσλ ζην θεθάιαην III 
δηθαησκάησλ ηνπ ππνθεηκέλνπ ησλ δεδνκέλσλ,  

ζη) ζπλδξάκεη ηνλ ππεύζπλν επεμεξγαζίαο ζηε δηαζθάιηζε ηεο ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ 
απνξξένπλ από ηα άξζξα 32 έσο 36 ΓΚΠΓ, ιακβάλνληαο ππόςε ηε θύζε ηεο επεμεξγαζίαο θαη ηηο 
πιεξνθνξίεο πνπ δηαζέηεη ν εθηειώλ ηελ επεμεξγαζία,  

δ) θαη‟ επηινγή ηνπ ππεπζύλνπ επεμεξγαζίαο (αλαζέηνπζα αξρή), δηαγξάθεη ή επηζηξέθεη όια ηα δεδνκέλα 
πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα ζηνλ ππεύζπλν επεμεξγαζίαο κεηά ην πέξαο ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ επεμεξγαζίαο 
θαη δηαγξάθεη ηα πθηζηάκελα αληίγξαθα, εθηόο εάλ ην δίθαην ηεο Έλσζεο ή ηνπ θξάηνπο κέινπο απαηηεί ηελ 
απνζήθεπζε ησλ δεδνκέλσλ πξνζσπηθνύ ραξαθηήξα,  

ε) ζέηεη ζηε δηάζεζε ηνπ ππεπζύλνπ επεμεξγαζίαο θάζε απαξαίηεηε πιεξνθνξία πξνο απόδεημε ηεο 
ζπκκόξθσζεο πξνο ηηο ππνρξεώζεηο πνπ ζεζπίδνληαη ζην παξόλ άξζξν θαη επηηξέπεη θαη δηεπθνιύλεη ηνπο 
ειέγρνπο, πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ επηζεσξήζεσλ, πνπ δηελεξγνύληαη από ηνλ ππεύζπλν επεμεξγαζίαο ή 
από άιινλ ειεγθηή εληεηαικέλν από ηνλ ππεύζπλν επεμεξγαζίαο.  





 

ελίδα 10 

η) Ο εθηειώλ ηελ επεμεξγαζία δελ πξνζιακβάλεη άιινλ εθηεινύληα ηελ επεμεξγαζία ρσξίο πξνεγνύκελε 
εηδηθή ή γεληθή γξαπηή άδεηα ηνπ ππεπζύλνπ επεμεξγαζίαο.  

 
 

Άπθπο 17 
Λοιποί όποι 

 
Άπαληεο νη όξνη ηεο Γηαθήξπμεο θαη ησλ Δγγξάθσλ ηεο ύκβαζεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ εθηέιεζε ηεο 
παξνύζαο απνηεινύλ αλαπόζπαζην ηκήκα απηήο. 

Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα ζύκβαζε ζε ηέζζεξα (4) αληίηππα, αλαγλώζζεθε θαη ππνγξάθεθε σο 
αθνινύζσο από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε. 

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΟΜΔΝΟΙ 

          Ο ΓΗΜΑΡΥΟ           Ο ΑΝΑΓΟΥΟ 

 

 

 

 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Πίνακασ αντιςτοίχιςησ λόγων αποκλειςμοφ-κριτηρίων ποιοτικήσ επιλογήσ και αποδεικτικών μζςων   

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Αποδεικτικά μζςα (2.2.9.2) 

α/α Λόγοσ αποκλειςμοφ-Κριτιριο ποιοτικισ επιλογισ Δικαιολογθτικό 

2.2.3.1 Λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ για τα 
αδικιματα που ορίηονται ςτο άρκρο άρκρο 73 παρ. 1 ν. 
4412/2016: 
Συμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ 
Ενεργθτικι δωροδοκία κατά το ελλθνικό δίκαιο και το 
δίκαιο του οικονομικοφ φορζα 
Απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων 
τθσ Ζνωςθσ 
Τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με 
τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ 
Νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ 
ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ 
Παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων 

Απόςπαςμα 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, που να ζχει εκδοκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ 
ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2.2.3.1: α) επίςθμθ διλωςθ αρμόδιασ 
δθμόςιασ αρχισ ότι δεν εκδίδεται ι ότι δεν καλφπτει όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ (μόνο εάν δεν κακίςταται διακζςιμθ  
μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis)) και 
β) ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ-μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, 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. 

2.2.3.2 Ο οικονομικόσ φορζασ δεν ζχει ανεκπλιρωτεσ 
υποχρεϊςεισ όςον αφορά τθν καταβολι φόρων, τόςο 
ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι εγκατεςτθμζνοσ όςο και ςτθν 
Ελλάδα, εάν είναι άλλο από τθ χϊρα εγκατάςταςθσ 

Α) Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου 
κράτουσ- μζλουσ ι χϊρασ. Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν 
εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου αυτό δεν 
καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2.2.3.2. : α) επίςθμθ διλωςθ 
αρμόδιασ δθμόςιασ αρχισ ότι δεν εκδίδεται ι ότι δεν καλφπτει όλεσ 
τισ περιπτϊςεισ (μόνο εάν δεν κακίςταται διακζςιμθ  
μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis))  και 
β) ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ-μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, 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. 
 





 

Σελίδα 2 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Αποδεικτικά μζςα (2.2.9.2) 

α/α Λόγοσ αποκλειςμοφ-Κριτιριο ποιοτικισ επιλογισ Δικαιολογθτικό 

Για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ:  
Φορολογικι Ενθμερότθτα, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ οφειλισ, 
βεβαίωςθ οφειλισ που εκδίδεται από τθν Α.Α.Δ.Ε., που να είναι εν 
ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τθσ  ι, ςτθν περίπτωςθ που δεν 
αναφζρεται ςε αυτι χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τθσ.  

Ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ 
όςον αφορά τθν καταβολι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ, τόςο ςτθ χϊρα ςτθν οποία είναι 
εγκατεςτθμζνοσ όςο και ςτο κράτοσ μζλοσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ ι του ανακζτοντα φορζα, εάν είναι 
άλλο από τθ χϊρα εγκατάςταςθσ; 

Β) Πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου 
κράτουσ μζλουσ ι χϊρασ. Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν 
εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου αυτό δεν 
καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2.2.3.2: α) επίςθμθ διλωςθ 
αρμόδιασ δθμόςιασ αρχισ ότι δεν εκδίδεται ι ότι δεν καλφπτει όλεσ 
τισ περιπτϊςεισ (μόνο εάν δεν κακίςταται διακζςιμθ  
μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis)) και 
β) ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ-μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, 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. 
 
Για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ: Αςφαλιςτικι 
Ενθμερότθτα άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ οφειλισ, βεβαίωςθ οφειλισ 
που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο 
υποβολισ τθσ, ι ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτι 
χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι τθσ (και οποιοδιποτε άλλου αςφαλιςτικοφ φορζα ςτον 
οποίο τυχόν υπάγεται)  

 Γ) Υπεφκυνθ διλωςθ αναφορικά με τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ (ςτθν 
περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του 
ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ 
αςφάλιςθσ. Η διλωςθ απαιτείται μόνο ςτθν περίπτωςθ που δεν 
υπάγεται  αποκλειςτικά ςτον e-ΕΦΚΑ) 
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 Δ) Υπεφκυνθ διλωςθ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι 
απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των 
υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

2.2.3.4.α Ακζτθςθ των υποχρεϊςεων που απορρζουν από 
διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ 
και εργατικισ νομοκεςίασ 
 
Iδίωσ εάν ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ζχουν 
επιβλθκεί, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν 
από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ προςφοράσ, 
τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ 
για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 
2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ 
«υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ 
προκφπτουν ακροιςτικά, από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ 
ελζγχουσ ι δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ 
Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν 
ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ 

 

κακϊσ και αα) εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει κθρυχκεί 
ζκπτωτοσ, κατ` εφαρμογι τθσ παραγράφου 7 του 
άρκρου 68 του ν. 3863/2010 μζςα ςε χρονικό διάςτθμα 
τριϊν (3) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ τθσ προςφοράσ ι ββ) εάν ςε 
βάροσ του ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ τθσ προςωρινισ 
διακοπισ τθσ λειτουργίασ ςυγκεκριμζνθσ παραγωγικισ 
διαδικαςίασ ι τμιματοσ ι τμθμάτων ι του ςυνόλου τθσ 

1) Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο οικονομικόσ 
φορζασ δεν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του ςτουσ τομείσ τθσ 
περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ 
νομοκεςίασ. 

2) Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςε βάροσ του 
οικονομικοφ φορζα δεν ζχουν επιβλθκεί, μζςα ςε χρονικό 
διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθ λιξθ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ τθσ προςφοράσ, τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ 
προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ 
νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι 
απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Β` 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ 
«υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ 
προκφπτουν ακροιςτικά, από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ 
ι δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για 
παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο 
(2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ 
 
 

3) Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται: αα) εάν ο 
οικονομικόσ φορζασ ζχει κθρυχκεί ζκπτωτοσ, κατ` εφαρμογι 
τθσ παραγράφου 7 του άρκρου 68 του ν. 3863/2010 μζςα ςε 
χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία 
λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ προςφοράσ ι ββ) εάν ςε 
βάροσ του ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ τθσ προςωρινισ διακοπισ 
τθσ λειτουργίασ ςυγκεκριμζνθσ παραγωγικισ διαδικαςίασ ι 
τμιματοσ ι τμθμάτων ι του ςυνόλου τθσ επιχείρθςθσ ι 
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επιχείρθςθσ ι εκμετάλλευςθσ κατ` εφαρμογι τθσ παρ. 
1Β του άρκρου 24 του ν. 3996/2011 (Α` 170) μζςα ςε 
χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ 
προςφοράσ1 

 

εκμετάλλευςθσ κατ` εφαρμογι τθσ παρ. 1Β του άρκρου 24 του 
ν. 3996/2011 (Α` 170) μζςα ςε χρονικό διάςτθμα τριϊν (3) ετϊν 
πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ τθσ 
προςφοράσ2 

2.2.3.4.β Καταςτάςεισ οικονομικισ αφερεγγυότθτασ: 
Πτϊχευςθ 
Υπαγωγι ςε πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι ειδικι 
εκκακάριςθ 
Αναγκαςτικι διαχείριςθ από δικαςτιριο ι εκκακαριςτι  
Υπαγωγι ςε Διαδικαςία εξυγίανςθσ 
 

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. Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα 
δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου αυτό 
δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ τθσ παρ. 2.2.3.4.β: α) επίςθμθ 
διλωςθ αρμόδιασ δθμόςιασ αρχισ ότι δεν εκδίδεται ι ότι δεν 
καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ (μόνο εάν δεν κακίςταται διακζςιμθ  
μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis)) και 
β) ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ-μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν 
προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, 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. 
 
Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα 
προςκομίηουν: 
α) Ενιαίο Πιςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο 
Πρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, 

                                                           
1
     Πρβλ περ. γϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 68 του ν. 3863/2010, ωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 39  παρ.Β ν.4488/2017, ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 5 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016:  Η ακζτθςθ τθσ 

υποχρζωςθσ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 18 ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73, 
κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ. Ειδικά, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι/και φφλαξθσ, ωσ ςοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα νοοφνται ιδίωσ τα προβλεπόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ γϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 68 του ν. 3863/2010 (Αϋ 115). 

2
     Πρβλ περ. γϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 68 του ν. 3863/2010, ωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 39  παρ.Β ν.4488/2017, ςε ςυνδυαςμό με τθν παρ. 5 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016:  Η ακζτθςθ τθσ 

υποχρζωςθσ τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 18 ςυνιςτά ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικοφ φορζα κατά τθν ζννοια τθσ περίπτωςθσ κϋ τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73, 
κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ κείμενεσ διατάξεισ. Ειδικά, κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςιϊν κακαριςμοφ ι/και φφλαξθσ, ωσ ςοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα νοοφνται ιδίωσ τα προβλεπόμενα ςτο δεφτερο εδάφιο τθσ περίπτωςθσ γϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 68 του ν. 3863/2010 (Αϋ 115). 





 

Σελίδα 5 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Αποδεικτικά μζςα (2.2.9.2) 

α/α Λόγοσ αποκλειςμοφ-Κριτιριο ποιοτικισ επιλογισ Δικαιολογθτικό 

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.Η. 
περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του 
νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΠΕ προςκομίηεται επιπλζον 
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 
β) Πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό 
πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των 
εταίρων.  
Προκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ,  το Ενιαίο 
Πιςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα 
ςωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, 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.Η.. 
Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων του χρθματοπιςτωτικοφ τομζα 
θ παροφςα παράγραφοσ διαμορφϊνεται αναλόγωσ για τισ 
καταςτάςεισ ειδικισ εκκακάριςθσ που επιβάλλονται με αποφάςεισ 
των αρμοδίων αρχϊν. 

Αναςτολι επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων 
 

γ) 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. 

2.2.3.4.γ Συμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ 
ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ 
 

Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
δεν ζχει ςυνάψει ςυμφωνίεσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του 
ανταγωνιςμοφ, άλλωσ, ότι τυγχάνει ςτθ περίπτωςι του εφαρμογισ θ 
περίπτωςθ β. τθσ παρ. 3 του άρκρου 44 του ν. 3959/2011 (Αϋ 93), και 
δεν ζχει υποπζςει ςε επανάλθψθ τθσ παράβαςθσ 

2.2.3.4.δ Σφγκρουςθ ςυμφερόντων λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
 

Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
δεν γνωρίηει τθν φπαρξθ τυχόν κατάςταςθσ ςφγκρουςθσ 
ςυμφερόντων λόγω τθσ ςυμμετοχισ του ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ 

2.2.3.4.ε Παροχι ςυμβουλϊν ι εμπλοκι ςτθν προετοιμαςία τθσ Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ, 
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διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ 
 

ι επιχείρθςθ ςυνδεδεμζνθ με αυτόν, δεν ζχει παράςχει ςυμβουλζσ 
ςτθν ανακζτουςα αρχι ι δεν ζχει με άλλο τρόπο εμπλακεί ςτθν 
προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ *άλλωσ, ςε 
περίπτωςθ προθγοφμενθσ εμπλοκισ, αυτι δθλϊνεται ωσ 
πραγματικό γεγονόσ+ 

2.2.3.4.ςτ Πρόωρθ καταγγελία, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ 
κυρϊςεισ από προθγοφμενθ ςφμβαςθ 
 

Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ 
δεν ζχει υποςτεί πρόωρθ καταγγελία προθγοφμενθσ δθμόςιασ 
ςφμβαςθσ ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ, ι επιβολι αποηθμιϊςεων 
ι άλλων παρόμοιων κυρϊςεων ςε ςχζςθ με προθγοφμενθ ςφμβαςθ. 

2.2.3.4.η 
και θ 

Σοβαρζσ απατθλζσ δθλϊςεισ, απόκρυψθ πλθροφοριϊν, 
ανικανότθτα υποβολισ δικαιολογθτικϊν, απόπειρα 
επθρεαςμοφ, με ακζμιτο τρόπο, τθσ διαδικαςίασ λιψθσ 
αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι απόκτθςθσ 
εμπιςτευτικϊν πλθροφοριϊν.   
 

Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ο οικονομικόσ φορζασ: 
α) δεν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν 
παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ 
απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, β) δεν ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ, γ) ιταν ςε 
κζςθ να υποβάλει, χωρίσ κακυςτζρθςθ, τα δικαιολογθτικά που 
απαιτοφνται από τθν ανακζτουςα αρχι ι τον ανακζτοντα φορζα, 
και δ) δεν ζχει επιχειριςει να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ 
διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ ι του 
ανακζτοντα φορζα, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ 
που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που 
αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ 

2.2.3.4.κ Ζνοχοσ ςοβαροφ επαγγελματικοφ παραπτϊματοσ 
 

Υπεφκυνθ διλωςθ ότι: α) δεν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμα και β) δεν ζχει επιβλθκεί ςε βάροσ του πεικαρχικι 
ποινι ι άλλουσ είδουσ κφρωςθ ςτο πλαίςιο του επαγγζλματόσ του 
από αρμόδια εποπτικι αρχι/φορζα με πεικαρχικζσ-κυρωτικζσ 
αρμοδιότθτεσ. 

2.2.3.8 Οριηόντιοσ αποκλειςμόσ από μελλοντικζσ διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ 

Υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι δεν ζχει επιβλθκεί 
ςτον οικονομικό φορζα θ κφρωςθ του οριηόντιου αποκλειςμοφ από 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ και ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ 

2.2.4 Εγγραφι ςτο ςχετικό επαγγελματικό μθτρϊο Πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο οικείο επαγγελματικό μθτρϊο, το 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Αποδεικτικά μζςα (2.2.9.2) 

α/α Λόγοσ αποκλειςμοφ-Κριτιριο ποιοτικισ επιλογισ Δικαιολογθτικό 

 οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 
τθν υποβολι του, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ 
αυτϊν, φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.  

Εγγραφι ςτο ςχετικό εμπορικό μθτρϊο 
 

Πιςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο οικείο εμπορικό μθτρϊο, το οποίο να 
ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
υποβολι του, εκτόσ αν, ςφμφωνα με τισ ειδικότερεσ διατάξεισ 
αυτϊν, φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ.  
Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν 
Ελλάδα γίνεται αποδεκτό και πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν 
οικεία υπθρεςία του Γ.Ε.Μ.Η. των Επιμελθτθρίων (Εμπορικό, 
Βιομθχανικό ι Βιοτεχνικό Επιμελθτιριο) 

 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 

 Απόδειξη τησ νόμιμησ εκπροςώπηςησ, τησ νόμιμησ 
ςφςταςησ και των μεταβολών, ςτισ περιπτώςεισ 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 ΓΕΜΗ) 

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 την απόδειξη τησ νόμιμησ εκπροςώπηςησ, ςτισ περιπτϊςεισ 
που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, 
κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςτο ΓΕΜΗ3, προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό 

                                                           
3
    Σφμφωνα με το άρκρο 86 ν. 4635/2019 ςτο ΓΕΜΗ εγγράφονται υποχρεωτικά: 

 α.  θ Ανϊνυμθ Εταιρεία που προβλζπεται ςτον ν. 4548/2018 (Α` 104), β. θ Εταιρεία Περιοριςμζνθσ Ευκφνθσ που προβλζπεται ςτον ν. 3190/1955 (Α` 91), 





 

Σελίδα 8 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Αποδεικτικά μζςα (2.2.9.2) 
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ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ4, το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ 
τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   

 ii) Για την απόδειξη τησ νόμιμησ ςφςταςησ και των μεταβολών του 
νομικοφ προςϊπου γενικό πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΗ, 
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, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ 
οργάνων διοίκθςθσ 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 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 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), 
 ςτ. θ Κοιν.Σ.ΕΠ. που ςυςτινεται κατά τον ν. 4430/2016 (Α` 205) και 
 η. θ Κοι.Σ.Π.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 Όμιλοσ 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 

4
  Το πιςτοποιθτικό Ιςχφουςασ Εκπροςϊπθςθσ (καταχωρίςεισ μεταβολϊν εκπροςϊπθςθσ) παρουςιάηει τισ ςχετικζσ με τθ διοίκθςθ και εκπροςϊπθςθ τθσ εταιρείασ καταχωρίςεισ/μεταβολζσ ςτο 

Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο. 
          Το Αναλυτικό Πιςτοποιθτικό Εκπροςϊπθςθσ παρουςιάηει τα ςτοιχεία των προςϊπων που διοικοφν και εκπροςωποφν τθν εταιρεία αυτι τθ ςτιγμι, κακϊσ και το εφροσ των αρμοδιοτιτων τουσ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - Αποδεικτικά μζςα (2.2.9.2) 

α/α Λόγοσ αποκλειςμοφ-Κριτιριο ποιοτικισ επιλογισ Δικαιολογθτικό 

απόφαςθ- πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ 
του νομικοφ προςϊπου με τθν οποία χορθγικθκαν οι ςχετικζσ 
εξουςίεσ. Όςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν 
χορθγθκεί εξουςίεσ ςε τρίτα πρόςωπα, προςκομίηεται 
εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, 
κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, 
και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ 
τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ 
φορζα. 

Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν 
ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι 
των δικαιολογθτικϊν. 

Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  
του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν 
εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ 
οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία 
του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου 
εκπροςϊπου. 
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α/α Λόγοσ αποκλειςμοφ-Κριτιριο ποιοτικισ επιλογισ Δικαιολογθτικό 

2.2.8.2 Ποςοςτό υπεργολαβίασ.  
 

Υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα ςτθν οποία κα 
δθλϊνονται οι υπεργολάβοι ςτουσ οποίουσ κα ανατεκεί τμιμα τθσ 
ςφμβαςθσ και το ποςοςτό τθσ υπεργολαβίασ, κακϊσ και υπεφκυνθ 
διλωςθ των προτεινόμενων υπεργολάβων ότι αποδζχονται τθν 
ανάκεςθ τθσ υπεργολαβίασ με το ςχετικό ποςοςτό, ςε περίπτωςθ 
που ο οικονομικόσ φορζασ ανακθρυχκεί ανάδοχοσ. Στθν περίπτωςθ 
που o προςφζρων 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 διακιρυξθσ. 
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