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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΟΡΓΑΝ. & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 
  ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ & ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 

                               

 

      

     

    Πολύγυρος,  4 Νοεµβρίου 2020  

      

    Αρ. Πρωτ. :  οίκ. 616377 / 2857   

Ταχ. ∆/νση    : ∆ιοικητήριο-Πολύγυρος                                

Ταχ. Κώδικας      : 631 00                                                

Πληροφορίες       : Νεκτ. Μαυροµουστάκης  
Τηλ.                      : 23713 51483   

Fax                        : 23713 51292   

E-mail                   : od10@halkidiki.gov.gr                                                                                                   

     

    

 

 

Θέµα : ∆ιακήρυξη διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, άνω των ορίων 

της Κοινοτικής Νοµοθεσίας, για την ανάθεση της κοπής χόρτων και του 

καθαρισµού δρόµων και πρανών στο οδικό δίκτυο Π.Ε.Χ. για τα έτη 2020-

2022, µε κωδικό Κ.Α.Π. 2131ΧΑΛ001ΚΑΠ19 και προϋπολογισµό µέχρι 

750.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.).  

 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ Π.Κ.Μ. 

 

 

Έχοντας υπόψη: 

Α. Τις ακόλουθες διατάξεις Νόµων, όπως αυτές ισχύουν: 

1. Τον Ν. 4412 / 2016 (Φ.Ε.Κ. 147 / Α / 8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 

και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει.  

2. Τον Ν. 2513 / 1997 (Φ.Ε.Κ. 139 / Α / 27-6-1997) «Κύρωση της Συµφωνίας περί ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων Προµηθειών». 

3. Την παράγραφο Β του άρ. πρώτου του Ν. 4152 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 107 Α / 9-5-2013) "Επείγοντα 

µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013". 

4. Τον Ν. 4270 / 2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 

Οδηγίας 2011 / 85 / ΕΕ) – ∆ηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 143 Α / 28-6-

2014).   

5. Το Π.∆. 80 / 2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (Φ.Ε.Κ. 145 Α / 5-8-

2016). 

6. Τον Ν. 3871 / 2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» (Φ.Ε.Κ. 141 Α / 17-8-2010). 

7. Τον Ν. 2859 / 2000 (ΦΕΚ 131 Α / 28-6-2006) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης 

Αξίας». 
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8. Το Π.∆. 166 / 2003 (Φ.Ε.Κ. 138 / Α / 5-6-2003) «Προσαρµογή της ελληνικής Νοµοθεσίας 

στην Οδηγία 2000 / 35 / 29-6-2000 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών 

στις εµπορικές συναλλαγές». 

9. Το άρ. 68 § 1 περ. α'-στ', § 3 και § 4 του Ν. 3863 / 2010 (Φ.Ε.Κ. 115 Α / 15-7-2010) «Νέο 

Ασφαλιστικό Σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις» - (Βλ. 
και Ν. 4387 / 2016 (Φ.Ε.Κ. 85 / Α / 12-5-2016) «Ενιαίο Σύστηµα Κοινωνικής Ασφάλειας - 

Μεταρρύθµιση ασφαλιστικού - συνταξιοδοτικού συστήµατος»). 

10. Τον Ν. 3419 / 2005 (ΦΕΚ 297 Α / 6-12-2005) «Γενικό Εµπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & 

εκσυγχρονισµός της Επιµελητηριακής Νοµοθεσίας».  

11. Τον Ν. 2328 / 1995 «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που 

µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών 

προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα» (Φ.Ε.Κ. 159 Α / 3-8-1995), όπως 
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 11 του Ν. 2372 / 1996 «Σύσταση φορέων για την επιτάχυνση 

της αναπτυξιακής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 29 Α / 28-2-1996) και το άρθρο 

14 του Ν. 2414 / 1996 «Εκσυγχρονισµός των ∆ηµοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισµών και 

άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 135 Α / 25-6-1996),  σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆. 82 / 

1996 «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις 

διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του 

ευρύτερου δηµόσιου τοµέα» (Φ.Ε.Κ. 66 Α / 11-4-1996), όπως τροποποιήθηκαν µε τις 
διατάξεις του άρ. 8 § 4 εδ. τελ. του Ν. 3310 / 2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της 

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων 

συµβάσεων» (Φ.Ε.Κ. 30 Α / 1-2-1005)  και του άρ. 8 του Ν. 3414 / 2005 «Τροποποίηση του 

ν. 3310 / 2005 "Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» (Φ.Ε.Κ. 279 Α / 

10-11-2005) αλλά και του Ν. 4412 / 2016 (Φ.Ε.Κ. 147 / Α / 8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις 

Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)» και ισχύει. 

12. Την υπ’ αρ. 1108437 / 2565 / ∆ΟΣ / 15-11-2005 Απόφαση του Υφυπουργού Οικονοµίας & 

Οικονοµικών «Καθορισµός των χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρείες» 

(Φ.Ε.Κ. 1590 Β / 15-11-2015).  

13. Τον Ν. 4205 / 2013 (άρ. 9) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, κατάδικων και κρατούµενων 

σε άδεια και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 242 Α / 6-11-2013) 

14. Την υπ’ αρ. 20977 / 2007 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 1673 / Β / 23-8-2007) των Υπουργών Ανάπτυξης 

και Επικρατείας µε θέµα: «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν. 3310 / 

2005, όπως τροποποιήθηκε µε τον Ν. 3414 / 2005». 

15. Τον Ν. 3021 / 2002 «Περί υπαγωγής της σύµβασης που θα συναφθεί στη διαδικασία 

διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού» (Φ.Ε.Κ. 143 Α / 19-6-

2002). 

16. Τον Ν. 3979 / 2011 (Φ.Ε.Κ. 138 Α / 16-06-2011) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και 

λοιπές διατάξεις». 

17. Τον Ν. 3861 / 2010 (Φ.Ε.Κ. 112 Α / 13-7-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση Νόµων και Πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις». 

18. Τον Ν. 4013 / 2011 (Φ.Ε.Κ. 204 / Α / 25-9-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων - 

[…]», όπως τροποποιήθηκε (µεταξύ άλλων και µε τους Ν. 4412 / 2016  και Ν. 4605 / 2019) 

και ισχύει.   

19. Τον Ν. 4155 / 2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 

διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 120 Α / 29-5-2013) όπως τροποποιήθηκε µε την Υποπαράγραφο ΣΤ 20 

του Πρώτου Άρθρου του Ν. 4254 / 2014 (Φ.Ε.Κ. 85 Α / 7-4-2014) αλλά και µε τον Ν. 4412 / 

2016 (Φ.Ε.Κ. 147 / Α / 8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» και ισχύει. [Έχουν καταργηθεί 
όλες οι διατάξεις του πλην του άρ. 5]. 
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20. Την υπ’ αρ. Π1 / 2380 / 2012 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 3400 Β / 20-12-2012) «Ρύθµιση των 

ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων», των Υπουργών Οικονοµικών – Εθνικής Άµυνας – Εσωτερικών – 

∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης – Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών και ∆ικτύων – Υγείας – ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας 

του Πολίτη – Ναυτιλίας και Αιγαίου. 

21. Την υπ’ αρ. Π1 / 2390 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. 2677 Β / 21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

22. Την υπ’ αρ. Π1 / 542 / 4-3-2014 εγκύκλιο µε θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό Σύστηµα 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» (Α∆Α: ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5). 

23. Την υπ' αρ. 56902 / 215 / 2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας & Ανάπτυξης 

"Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)" (Φ.Ε.Κ. 1924 Β / 2-6-2017). 

24. Την υπ' αρ. 57654 / 2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονοµίας & Ανάπτυξης "Ρύθµιση 

ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.) του Υπουργείου Οικονοµίας & Ανάπτυξης" (Φ.Ε.Κ. 

1781 Β / 23-5-2017). 

25. Τον Ν. 3548 / 2007 «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο 

Νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 68 Α / 20-3-2007). 

26. Το Π.∆. 118 / 2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ∆ηµοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150 Α’ / 15-7-2007), 

όπως τροποποιήθηκε (µεταξύ άλλων και µε τον Ν. 4412 / 2016 (Φ.Ε.Κ. 147 / Α / 8-8-2016) 

«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)») και ισχύει. [Έχουν καταργηθεί όλες οι διατάξεις του πλην 
του άρ. 4 σε ό,τι αφορά τις δηµοσιεύσεις της ∆ιακήρυξης στον ηµερήσιο Τύπο]. 

27. Το άρ. 5 της υπ' αρ. 11389 / 1993 Απόφασης του Υπ. Εσωτερικών (Φ.Ε.Κ.185 / Β' – ∆ιόρθ. 

Σφάλµ. στο ΦΕΚ 550 / Β) «Ενιαίος κανονισµός προµηθειών τοπικής αυτοδιοίκησης». 

[Αφορά τις δηµοσιεύσεις της ∆ιακήρυξης στον ηµερήσιο Τύπο].  

28. Την υπ’ αρ. 16820 / 2-9-2010 Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1515 / B / 7-9-2010) «Καθορισµός ηµερήσιων 

και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα 

καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου», και την υπ’ αρ. 1500 / 28-1-2011 

Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 1515 / B / 7-9-2010) του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 16820 / 2-9-2010 Υπουργικής 

Απόφασης». 

29. Το Π.∆. 39 / 2017 «Κανονισµός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» (Φ.Ε.Κ. 64 Α / 4-5-2017). 

30. Το Π.∆. 18 / 1989 (Φ.Ε.Κ. 8 Α / 9-1-1989) "Κωδικοποίηση διατάξεων νόµων για το 

Συµβούλιο της Επικρατείας".  

31. Τα άρ. 35-36 του Ν. 4129 / 2013 (Φ.Ε.Κ. 52 Α / 28-2-2013) "Κύρωση του Κώδικα Νόµων 

για το Ελεγκτικό Συνέδριο". 

32. Τα άρ. 3 και 6 § 6 του Ν. 2286 / 1995 "Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις 

συναφών θεµάτων" (Φ.Ε.Κ. 19 Α / 1-2-1995). [Αφορά την Επιτροπή Προµηθειών και τις 

λοιπές Επιτροπές Εµπειρογνωµόνων]. 

33. Τον Ν. 3852 / 2010 «Νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87 Α / 7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε 
(µεταξύ άλλων και µε τον Ν. 4412 / 2016 (Φ.Ε.Κ. 147 / Α / 8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις 

Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 

2014/25/ΕΕ)») και ισχύει. 

34. Τον Ν. 4071 / 2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωµένη διοίκηση, ενσωµάτωση Οδηγίας 2009 / 50 / ΕΚ» (Φ.Ε.Κ. 85 Α / 11-4-2012), 

όπως τροποποιήθηκε (µεταξύ άλλων και µε τον Ν. 4412 / 2016 (Φ.Ε.Κ. 147 / Α / 8-8-2016) 

«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)») και ισχύει. 
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35. Τον Ν. 2503 / 1997 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων 

για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 107 Α / 30-5-1997). 

36. Το Π.∆. 30 / 1996 «Κώδικας Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης» (Φ.Ε.Κ. 21 Α / 2-2-1996), όπως 
τροποποιήθηκε (µεταξύ άλλων και µε τον Ν. 4412 / 2016 (Φ.Ε.Κ. 147 / Α / 8-8-2016) 

«∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)») και ισχύει. 

37. Το Π.∆. 133 / 2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Φ.Ε.Κ. 226 Α / 

27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε µε την υπ' αρ. 81320 + 77909 / 2016 (Φ.Ε.Κ. 4302 Β / 

30-12-2016) Απόφαση του Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - 

Θράκης "Έγκριση τροποποίησης του Οργανισµού Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας" και ισχύει. 

38. Το άρθρο 63 του Ν. 4257 / 2014 (Φ.Ε.Κ. 93 / Α / 14-4-2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις 

αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του άρ. 41 του 

Π.∆. 173 / 1990 [που όµως µε τη δηµοσίευση και εφαρµογή του Π.∆. 394 / 1996 (Φ.Ε.Κ. 

266 / Α / 4-12-1996) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» έπαυσε να ισχύει], και του άρ. 

42 της υπ’ αρ. 11389 / 1993 Απόφασης του Υπ. Εσωτερικών («Ενιαίος Κανονισµός 

Προµηθειών Ο.Τ.Α.», Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., Φ.Ε.Κ. 185 Β / 23-3-1993, διόρθωση σφάλµατος στο τ. 

550 Β / 1993). 

39. Τον Ν. 4250 / 2014 (άρ. 1) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του 

Π.∆. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθµίσεις» (Φ.Ε.Κ. 74 Α / 26-3-2014). 

40. Το άρ. 1 του άρθρου πρώτου του Π.∆. 28 / 2015 (Φ.Ε.Κ. 34 Α / 23-3-2015) "Κωδικοποίηση 

διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία".  

41. Τον Ν. 2690 / 1999 «Επικύρωση Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» 

(Φ.Ε.Κ. 45 Α / 9-3-1999). 

42. Το Π.∆. 456 / 1984 (Φ.Ε.Κ. 164 Α / 24-8-1984) "Αστικός Κώδικας και Εισαγωγικός του 

Νόµος". 

43. Την υπ’ αρ. ∆ΙΠΑ∆ / οίκ. / 502 / 2003 Υ.Α. (ΦΕΚ 946 / Β / 9-7-2003) «Έγκριση τεχνικής 

προδιαγραφής σήµανσης εκτελούµενων οδικών έργων εντός και εκτός κατοικηµένων 

περιοχών ως ελάχιστα όρια». 

44. Τις - σε εκτέλεση των ανωτέρω Νόµων - εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στην παρούσα ∆ιακήρυξη, 

καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού ∆ικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του 

αντικειµένου τής παρούσας ∆ιακήρυξης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 
 

 

Β. Τα ακόλουθα έγγραφα :  

1. Την υπ’ αρ. 202 / 11-11-2019 (Α∆Α Ψ∆0Λ7ΛΛ-Β95) Απόφαση του Περιφερειακού 

Συµβουλίου της Π.Κ.Μ. «Ψήφιση Προϋπολογισµού και Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης 

της Π.Κ.Μ, οικονοµικού έτους 2020», όπως ισχύει σήµερα. 

2. Την υπ’ αρ. 23 / 6-4-2020 (Α∆Α: 63ΠΑ7ΛΛ-ΦΘ∆) Απόφαση του Περιφερειακού 

Συµβουλίου της Π.Κ.Μ. «Έγκριση τεχνικού προγράµµατος επενδυτικών δαπανών Π.Κ.Μ. 

έτους 2020», όπως ισχύει σήµερα. 

3. Την υπ' αρ. οίκ. 570607 (7712) / 12-9-2019 [Α∆Α 6Μ1Τ7ΛΛ-ΘΗ3] Απόφαση του 

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 

αποφάσεων και άλλων πράξεων "Με Εντολή Περιφερειάρχη"» (ΦΕΚ 3474 Β' / 16-9-2019). 

4. Την υπ' αρ. 2725 / 17-12-2019 (Α∆Α 6∆Ξ07ΛΛ-0ΚΡ) Απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής της Π.Κ.Μ., µε την οποία ορίστηκαν τα µέλη της πενταµελούς Επιτροπής 

∆ιενέργειας Ανοικτών & ∆ιεθνών ∆ιαγωνισµών και τα µέλη της τριµελούς Επιτροπής 

Παραλαβής της Π.Ε.Χ. .  
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5. Το υπ' αρ. πρωτ. 207853 / 1128 / 23-4-2020 (Α∆ΑΜ 20REQ006640042 2020-04-30) αρχικό 

Πρωτογενές αίτηµα της Υποδ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε.Χ., µε το οποίο ζητείται 

η έγκριση διάθεσης πίστωσης και η διενέργεια διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσίας µε 

τίτλο "Κοπή χόρτων και καθαρισµός δρόµων και πρανών στο οδικό δίκτυο Π.Ε.Χ. για τα έτη 

2020-2022", µε κωδικό ΚΑΠ 2131ΧΑΛ001ΚΑΠ19 και προϋπολογισµό 750.000,00 € 

(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), και τα συνηµµένα στο Πρωτογενές Αίτηµα έγγραφα.  

6. Την υπ’ αρ. 51 / 29-7-2020 (Α∆Α: 667Ν7ΛΛ-ΩΦΡ) Απόφαση του Περιφερειακού 

Συµβουλίου της Π.Κ.Μ. «Έγκριση 1
ης

 τροποποίησης τεχνικού προγράµµατος επενδυτικών 

δαπανών Π.Κ.Μ., έτους 2020». 

7. Το υπ' αρ. πρωτ. 456632 / 2210 οίκ. / 27-8-2020 (Α∆ΑΜ 20REQ007230812 2020-08-27) 

τροποποιηµένο [σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 51 / 29-7-2020 (Α∆Α: 667Ν7ΛΛ-ΩΦΡ) Απόφαση 

του Περιφερειακού Συµβουλίου] Πρωτογενές αίτηµα της Υποδ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

της Π.Ε.Χ., µε το οποίο ζητείται η έγκριση διάθεσης πίστωσης και η διενέργεια διαγωνισµού 

για την παροχή υπηρεσίας µε τίτλο "Κοπή χόρτων και καθαρισµός δρόµων και πρανών στο 

οδικό δίκτυο Π.Ε.Χ. για τα έτη 2020-2022", µε κωδικό ΚΑΠ 2131ΧΑΛ001ΚΑΠ19 και 

προϋπολογισµό 750.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), και τα συνηµµένα στο 

Πρωτογενές Αίτηµα έγγραφα. 

8. Την από 27-8-2020 Βεβαίωση της Υποδ/νσης Οικονοµικού & Ανθρώπινων Πόρων της 

Π.Ε.Χ., περί ύπαρξης πίστωσης ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €) στον 

προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2020 της Π.Ε. Χαλκιδικής, για την κάλυψη των αναγκών 

για το έτος 2020, και δέσµευσης για την πρόβλεψη εγγραφής πίστωσης ύψους εξακοσίων 

πενήντα χιλιάδων ευρώ (650.000,00 €) στους προϋπολογισµούς των οικονοµικών ετών 2021 

- 2022 της Π.Ε. Χαλκιδικής, για την κάλυψη των αναγκών για τα έτη αυτά, εκ των οποίων 

διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000,00 €) για το έτος 2021 και τετρακόσιες χιλιάδες 

ευρώ (400.000,00 €) για το έτος 2022, στον Κ.Α.Ε. 9781.01.01 του ειδικού Φορέα 724. 

9. Την υπ’ αρ. 3152 / 17-9-2020 (Α∆Α ΩΒΝ07ΛΛ-∆56, Α∆ΑΜ 20REQ007327498 2020-09-

17) Πράξη Πολυετούς Ανάληψης Υποχρέωσης (δέσµευση της πίστωσης) για την 

πραγµατοποίηση της δαπάνης για τα έτη 2020 - 2022, η οποία έχει καταχωρηθεί στο Βιβλίο 

Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της ∆/νσης Οικονοµικού της Π.Κ.Μ. µε α/α 3080, περί 

ύπαρξης πίστωσης ύψους εκατό χιλιάδων ευρώ (100.000,00 €) στον προϋπολογισµό 

οικονοµικού έτους 2020 της Π.Ε. Χαλκιδικής, για την κάλυψη των αναγκών για το έτος 

2020, και δέσµευσης για την πρόβλεψη εγγραφής πίστωσης ύψους εξακοσίων πενήντα 

χιλιάδων ευρώ (650.000,00 €) στους προϋπολογισµούς των οικονοµικών ετών 2021 - 2022 

της Π.Ε. Χαλκιδικής, για την κάλυψη των αναγκών για τα έτη αυτά, εκ των οποίων 

διακόσιες πενήντα χιλιάδες ευρώ (250.000,00 €) για το έτος 2021 και τετρακόσιες χιλιάδες 

ευρώ (400.000,00 €) για το έτος 2022, στον Κ.Α.Ε. 9781.01.01 του ειδικού Φορέα 724.    

10. Την υπ' αρ. πρωτ. οίκ. 505423 / 2288 / 17-9-2020 Εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της 

Π.Ε.Χ. προς την Οικονοµική Επιτροπή της Π.Κ.Μ., µε την οποία ζητήθηκε η έγκριση : α) 

της διεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού,  β) των όρων της ∆ιακήρυξης,  και γ) της δαπάνης για την 

υλοποίηση της ανάθεσης (για τα έτη 2020 - 2022). 

11. Την υπ’ αρ. 1217 / 29-9-2020 (Α∆Α Ψ4ΡΤ7ΛΛ-ΟΕ8) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 

της Π.Κ.Μ., µε την οποία εγκρίθηκαν : α) η διεξαγωγή του ∆ιαγωνισµού,  β) οι όροι της 

∆ιακήρυξης,  και  γ) η δαπάνη για την υλοποίηση της ανάθεσης (για τα έτη 2020 - 2022). 

12. Την υπ' αρ. πρωτ. 48658 / 6-10-2020 έγκριση νοµιµότητας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Μακεδονίας - Θράκης σχετικά µε τη νοµιµότητα της εγκριτικής Απόφασης της Οικον. 

Επιτροπής. 

 

Γ. Την ανάγκη διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, άνω των ορίων της 

Κοινοτικής Νοµοθεσίας, για την ανάθεση της κοπής χόρτων και του καθαρισµού δρόµων 

και πρανών στο οδικό δίκτυο Π.Ε.Χ. για τα έτη 2020-2022, µε κωδικό Κ.Α.Π. 

2131ΧΑΛ001ΚΑΠ19 και εκτιµώµενο προϋπολογισµό µέχρι 750.000,00 € (συµπεριλ/µένου 
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του Φ.Π.Α.), που αναλύεται σε µέχρι 100.000,00 € για το 2020, σε µέχρι 250.000,00 € για το 

2021 και σε µέχρι 400.000,00 € για το 2022.  

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 

 

Ανοικτό ηλεκτρονικό µειοδοτικό ∆ιαγωνισµό, άνω των ορίων της Κοινοτικής 

Νοµοθεσίας, µε σφραγισµένες προσφορές, για την ανάθεση της κοπής χόρτων και του 

καθαρισµού δρόµων και πρανών στο οδικό δίκτυο Π.Ε.Χ. για τα έτη 2020-2022, µε κωδικό 

Κ.Α.Π. 2131ΧΑΛ001ΚΑΠ19 και εκτιµώµενο προϋπολογισµό µέχρι 750.000,00 € 

(συµπεριλ/µένου του Φ.Π.Α.), που αναλύεται σε µέχρι 100.000,00 € για το 2020, σε µέχρι 

250.000,00 € για το 2021 και σε µέχρι 400.000,00 € για το 2022. 

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαµηλότερη τιµή για το σύνολο του 

προκηρυσσόµενου αντικειµένου και του χρόνου της Σύµβασης, ενώ δεν υπάρχει η 

δυνατότητα τµηµατικής προσφοράς ή τµηµατικής κατακύρωσης.  

Η υποχρέωση υποβολής προσφοράς µόνον για το σύνολο του προκηρυσσόµενου 

αντικειµένου αιτιολογείται από το γεγονός ότι µε την ύπαρξη ενός και µόνου αναδόχου 

εξασφαλίζεται η εύρυθµη λειτουργία του εργοταξίου, καθώς οι εργασίες που θα 

εκτελεστούν είναι µεταξύ τους αλληλοεπικαλυπτόµενες. (Παραδείγµατος χάριν, στο 

πλαίσιο του καθαρισµού βλάστησης ή πρανών θα προκύψουν και ανάγκες κοπής δένδρων ή 

αποµάκρυνσης φερτών υλικών, που θα πρέπει να πραγµατοποιηθούν ταυτόχρονα). 

 

 

* * * 

 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

• Στοιχεία φορέα διεξαγωγής και υλοποίησης της ∆ιακήρυξης (Αναθέτουσας Αρχής) :  

- Ονοµασία: Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

- ∆ιεύθυνση έδρας : ∆ιοικητήριο, Πολύγυρος, ΤΚ 63100. 

- Α.Φ.Μ: 997612598, ∆.Ο.Υ.: Ζ' Θεσ/νίκης  

• Είδος Αναθέτουσας Αρχής :  

Οργανισµός Τοπικής Αυτοδιοίκησης β΄ βαθµού (µη Κεντρική Αναθέτουσα Αρχή) [άρ. 2 § 

1 περ. 2 & 3 του Ν. 4412 / 2016] και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση, Υποτοµέας ΟΤΑ.  

• Κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής : Η παροχή γενικών δηµόσιων υπηρεσιών. 

• Κωδικός NUTS της Αναθέτουσας Αρχής και του κύριου τόπου παροχής των υπηρεσιών : 

EL 527 (Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Νοµός Χαλκιδικής). 
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Τίτλος ∆ιακήρυξης «Ανάθεση της κοπής χόρτων και του καθαρισµού 

δρόµων και πρανών στο οδικό δίκτυο Π.Ε.Χ. για 

τα έτη 2020-2022, µε κωδικό Κ.Α.Π. 

2131ΧΑΛ001ΚΑΠ19 και εκτιµώµενο 

προϋπολογισµό µέχρι 750.000,00 € 

(συµπεριλ/µένου του Φ.Π.Α.)». 

Κωδικός CPV 90610000-6 

Αναθέτουσα Αρχή Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής  

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Είδος ∆ιαγωνισµού • Ανοικτός (άρ. 27 § 1 εδ. α' του Ν. 4412 / 2016),  

• Ηλεκτρονικός (µε χρήση του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.),  

• Άνω των ορίων της Κοινοτικής Νοµοθεσίας,  

• Μειοδοτικός, µε σφραγισµένες προσφορές και 

κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή. 

Αριθµός ∆ιακήρυξης 616377 / 2857 / 4-11-2020.  

Εγκριτική Απόφαση Οικον. Επιτροπής  1217 / 29-9-2020 (Α∆Α Ψ4ΡΤ7ΛΛ-ΟΕ8) 

Φορέας για τον οποίο προορίζεται η 

παροχή της υπηρεσίας. 

Υποδιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε.Χ. 

∆ιαδικτυακός τόπος υποβολής 

προσφοράς. 

∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

Προθεσµία υποβολής ηλεκτρονικών 

προσφορών, µετά την οποία οι 

προσφορές αποκλείονται αυτοµάτως ως 

εκπρόθεσµες (άρ. 27 §§ 1 και 4 του Ν. 

4412 / 2016). 

Τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες, από την 

ηµεροµηνία αποστολής της Προκήρυξης για 

δηµοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρ. 27 § 4 του Ν. 4412 / 

2016), µέχρι τις 30-11-2020, ηµέρα ∆ευτέρα και 

ώρα 23.00'.  

Χρόνος υποβολής εγγράφων (άρ. 5 της 

Υ.Α. Π1 / 2390 / 2013, Φ.Ε.Κ. 2677 Α / 

21-10-2013), µετά τον οποίο οι 

προσφορές αποκλείονται αυτεπαγγέλτως 

ως εκπρόθεσµες και επιστρέφονται χωρίς 

να αποσφραγισθούν.  

3 εργάσιµες ηµέρες, από 1-12-2020 µέχρι 3-12-

2020 (ώρες κατάθεσης 08:00’ - 15:00’), ή 

ταχυδροµική αποστολή, η οποία θα έχει 

παραληφθεί εντός της τριήµερης προθεσµίας. 

Χρόνος διενέργειας ∆ιαγωνισµού 

(ηλεκτρονικής αποσφράγισης 

δικαιολογητικών συµµετοχής και 

4-12-2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00’. 
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τεχνικών προσφορών, καθώς και ελέγχου 

των αντίστοιχων εγγράφων). 

Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών 

 

Η πενταµελής Επιτροπή Αξιολόγησης Ανοικτών & 

∆ιεθνών ∆ιαγωνισµών της Π.Ε.Χ., που έχει οριστεί 

µε την υπ' αρ. 2725 / 17-12-2019 (Α∆Α 

6∆Ξ07ΛΛ-0ΚΡ) Απόφαση της Οικον. Επιτροπής, 

όπως θα στελεχώνεται κατά την ηµεροµηνία 

αξιολόγησης. 

Συνολικός προϋπολογισµός για τα έτη 

2020 - 2022 

Μέχρι 750.000,00 €, συµπεριλ/µένου του Φ.Π.Α., 

που αναλύεται σε : 

- µέχρι 100.000,00 € για το 2020,  

- µέχρι 250.000,00 € για το 2021,  και  

- µέχρι 400.000,00 € για το 2022 

Ηµ/νία αποστολής της Προκήρυξης για 

δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

30-10-2020 

Αριθµός ∆ηµοσίευσης : 2020 / S 215-527453. 

Α∆ΑΜ Προκήρυξης :  

20PROC007586978 2020-11-04. 

Ηµ/νία ανάρτησης της ∆ιακήρυξης στο 

Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. 

4-11-2020 

Ηµ/νία ανάρτησης της ∆ιακήρυξης στο 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ 

4-11-2020 

Τα έγγραφα της Σύµβασης είναι διαθέσιµα για 

ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr 

Ηµ/νία ανάρτησης περίληψης της 

∆ιακήρυξης στη «∆ιαύγεια» 

(www.diavgeia.gov.gr) 

4-11-2020 

Ηµ/νία δηµοσίευσης περίληψης της 

∆ιακήρυξης στον τοπικό ηµερήσιο Τύπο 

6-11-2020 

Ηµ/νία ανάρτησης της ∆ιακήρυξης στην 

ιστοσελίδα της Π. Κ. Μ. 

(www.pkm.gov.gr) και στον Πίνακα 

Ανακοινώσεων της Π.Ε.Χ. 

4-11-2020 

Ηµ/νία αποστολής της ∆ιακήρυξης στο 

Επιµελητήριο και στη ∆/νση Στήριξης 

4-11-2020 
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Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων της Γεν. 

Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργ. 

Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού 

Κριτήριο αξιολόγησης και κατακύρωσης Χαµηλότερη τιµή, όπως η τιµή προσδιορίζεται στο 

άρ. 4 της ∆ιακήρυξης. 

Ηµέρες ισχύος προσφορών 120 ηµερολογιακές ηµέρες, αρχόµενες από την 

εποµένη της διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. 

∆ιάρκεια Σύµβασης Από την ανάρτηση της Σύµβασης στο 

Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. µέχρι τις 31-12-2022. 

Εγγυητική επιστολή συµµετοχής 

(Με λήξη 30 ηµερολογιακές ηµέρες από 

την εποµένη της λήξης ισχύος των 

προσφορών). 

Ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2 % του 

προϋπολογισµού της ∆ιακήρυξης (εκτός του 

Φ.Π.Α.), και συγκεκριµένα ποσό 12.096,77 €. 

Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης  

(άρ. 72 § 1 του Ν. 4412 / 2016). 

(Με λήξη τουλάχιστον 60 ηµερολογια-

κών ηµερών από την εποµένη της λήξης 

ισχύος της Σύµβασης).  

Ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της 

αξίας της Σύµβασης (εκτός του Φ.Π.Α.). 

 

Παροχή πληροφοριών 1) Για τους όρους της ∆ιακήρυξης : Νεκτ. 

Μαυροµουστάκης, ∆ιοικητήριο, 1
ος

 όροφος, 

γραφείο 56, τηλ. 2371351483, fax 

2371351292,   e-mail od10@halkidiki.gov.gr. 

2) Για το περιεχόµενο της τεχνικής και της 

οικονοµικής προσφοράς : Μαναζής 

Αθανάσιος, ∆ιοικητήριο, 3
ος

 όροφος, τηλ. 

2371351211, e-mail te6@halkidiki.gov.gr . 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 

Άρθρο 1 : Υποψήφιοι ανάδοχοι και προσόντα διαγωνιζοµένων. 

Άρθρο 2 : Προαπαιτούµενα συµµετοχής στον ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό. 

Άρθρο 3 : Κατάρτιση και υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς. 

Άρθρο 4 : Περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου προσφοράς. 

Άρθρο 5 : Περιεχόµενο του φακέλου εγγράφων προσφοράς. 
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Άρθρο 6 : ∆ιαδικασία αποσφράγισης προσφορών. 

Άρθρο 7 : ∆ιαδικασία αξιολόγησης προσφορών & ανάδειξης µειοδότη. 

Άρθρο 8 : ∆ιαδικασία κατακύρωσης και υπογραφής Σύµβασης. 

Άρθρο 9 : Έννοµη Προστασία. 

Άρθρο 10 : Εγγυήσεις. 

Άρθρο 11 : ∆ιάρκεια, εκτέλεση & τροποποιήσεις της Σύµβασης. 

Άρθρο 12 : Πληρωµή - Κρατήσεις. 

Άρθρο 13 : Καταγγελία Σύµβασης, έκπτωση αναδόχου, κυρώσεις. 

# Παραρτήµατα : 

- Παράρτηµα 1 : Σχέδιο της Σύµβασης. 

- Παράρτηµα 2 (Συνηµµένο) : Έντυπο Προσφοράς / Αίτησης Συµµετοχής. 

- Παράρτηµα 3 (Συνηµµένο) : Τεχνικές Προδιαγραφές. 

- Παράρτηµα 4 (Συνηµµένο) : Τεχνική Έκθεση. 

- Παράρτηµα 5 (Συνηµµένο) : Τιµολόγιο.  

- Παράρτηµα 6 (Συνηµµένο) :.Προϋπολογισµός. 

- Παράρτηµα 7 (Συνηµµένο) :.Έντυπο Οικονοµικής Προσφοράς. 

- Παράρτηµα 8 (Συνηµµένο) : Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων. 

- Παράρτηµα 9 (Συνηµµένο) : Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας. 

- Παράρτηµα 10 (Αναρτάται µόνον στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) : Ε.Ε.Ε.Σ. (Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έντυπο 

Σύµβασης). 

 

 

            ΑΡΘΡΟ 1  

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΑ∆ΟΧΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ   

Στο ∆ιαγωνισµό µπορούν να συµµετάσχουν  (άρ. 25 του Ν. 4412 / 2016) φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα, καθώς και ενώσεις φυσικών ή νοµικών προσώπων (άρ. 19 του Ν. 4412 / 2016), 

κοινοπραξίες ή συνεταιρισµοί, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, και που όλα αυτά βρίσκονται 

εγκατεστηµένα : 

Α) σε Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

Β) σε Κράτος - Μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, 

Γ) σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συµφωνία περί ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Σ.∆.Σ.) [η οποία κυρώθηκε από την Ελλάδα µε τον Ν. 2513 / 1997 (Φ.Ε.Κ. Α' 143)], στο βαθµό 
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που η υπό ανάθεση δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις 

γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος Ι της ως άνω Συµφωνίας,   

∆) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση Γ' και έχουν υπογράψει διµερείς ή 

πολυµερείς συµφωνίες µε την Ευρωπαϊκή Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων 

συµβάσεων. 

Κάθε υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να παρέχει εχέγγυα άρτιας εκτέλεσης της Σύµβασης, 

αποδεικνυόµενης της ιδιότητάς του ως επαγγελµατία του συγκεκριµένου αντικειµένου µε επίσηµα 

έγγραφα (βλ. άρ. 4 της παρούσας, ενότητα "∆ικαιολογητικά Συµµετοχής").  

Τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραµµένα 

στα οικεία εµπορικά ή επαγγελµατικά µητρώα (κάτι που θα πιστοποιείται µε βεβαίωση 

εγγραφής). 

Τα µη εγκατεστηµένα στην Ελλάδα πρόσωπα υποχρεούνται να αποδεικνύουν την 

εγγραφή τους σε εµπορικά ή επαγγελµατικά µητρώα του κράτους εγκατάστασής τους ή να 

προσκοµίζουν ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή Πιστοποιητικό. 

 

∆ιευκρινίζονται και τα εξής: 

1) Οι Α.Ε. εκπροσωπούνται στο ∆ιαγωνισµό από µέλος του ∆.Σ. ή από νόµιµα 

εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Οι Ε.Π.Ε., οι Ο.Ε., οι Ε.Ε. και οι Ι.Κ.Ε. εκπροσωπούνται από 

τον διαχειριστή τους ή από άλλο νόµιµα εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. Οι συνεταιρισµοί 

εκπροσωπούνται από τον Πρόεδρό τους. Το παραστατικό ισχύουσας εκπροσώπησης του 

νοµικού προσώπου που πρέπει να φέρουν θα πρέπει να έχει εκδοθεί εντός των τελευταίων 

τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών πριν από την υποβολή της προσφοράς (άρ. 80 § 12 του Ν. 

4412 / 2016). 

2) Εφόσον οι διαγωνιζόµενοι συµµετέχουν στο ∆ιαγωνισµό µε αντιπρόσωπό τους, 

υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά και παραστατικό εκπροσώπησης στο οποίο πρέπει να 

αναγράφεται ρητά ότι η εκπροσώπηση αφορά τον συγκεκριµένο ∆ιαγωνισµό (µε 

αναγραφή του αριθµού και του τίτλου του), το δε παραστατικό θα πρέπει να έχει εκδοθεί 

εντός των τελευταίων τριάντα (30) εργάσιµων ηµερών πριν από την υποβολή της 

προσφοράς (άρ. 80 § 12 του Ν. 4412 / 2016). Από την υποχρέωση ρητής αναφοράς στον 

συγκεκριµένο διαγωνισµό εξαιρούνται οι Ο.Ε. 

3) Σε περίπτωση ένωσης παρόχων υπηρεσιών, απαιτείται συµβολαιογραφική δήλωση 

σύστασης ένωσης, στην οποία θα περιγράφεται το αντικείµενο των εργασιών τού καθενός 

από τους συµµετέχοντες ή το µέρος που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του 

συνόλου της προσφοράς, το είδος της συµµετοχής καθενός (συµπεριλαµβανοµένης και της 

κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) καθώς επίσης ο εκπρόσωπος της ένωσης (ή ο 

συντονιστής της) έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και ο νόµιµος αναπληρωτής του,  ενώ οι 
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προσφορές υπογράφονται από όλους όσους συµπράττουν ή από τους νόµιµους 

εκπροσώπους τους.   

4) Σε περίπτωση σύµπραξης επιχειρήσεων µε τη µορφή τής κοινοπραξίας, οι προσφορές τους 

κατατίθενται από όλα τα κοινοπρακτούντα µέλη αυτοπροσώπως ή από κοινό εκπρόσωπο, 

διορισµένο µε συµβολαιογραφικό πληρεξούσιο. Για την υποβολή προσφοράς δεν 

απαιτείται η σύµπραξη να έχει λάβει κάποια νοµική µορφή (άρ. 19 § 2 του Ν. 4412 / 

2016). Αν όµως επιλεγεί ως ανάδοχος, θα πρέπει πριν την υπογραφή της Σύµβασης να 

προσκοµίσει συµβολαιογραφική πράξη σύστασης κοινοπραξίας, υπογεγραµµένη από τους 

νόµιµους εκπροσώπους των επιχειρήσεων που την απαρτίζουν. Στη συµβολαιογραφική 

πράξη θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να αναφέρονται τα εξής:  α) ότι τα µέλη της ευθύνονται 

ευθέως, αλληλεγγύως και εις ολόκληρον απέναντι στην Π.Ε.Χ. για οποιαδήποτε 

υποχρέωση της κοινοπραξίας σχετικά µε το έργο που θα αναλάβουν,  β) η έδρα της 

κοινοπραξίας, οι νόµιµοι εκπρόσωποι των επιχειρήσεων που τη συναπαρτίζουν και ο 

κοινός εκπρόσωπός τους,  και  γ) τα ποσοστά συµµετοχής καθεµιάς από τις 

συµπράττουσες επιχειρήσεις. 

5) Σε κάθε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση, κοινοπραξία κ.λπ. οικονοµικών 

φορέων, εφαρµόζονται και οι διατάξεις του άρ. 96 § 7 του Ν. 4412 / 2016, ενώ ισχύουν και 

τα εξής :  α) κανένας δεν µπορεί να εκπροσωπήσει στον ίδιο διαγωνισµό περισσότερες από 

µία εταιρίες ή κοινοπραξίες,  και  β) οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να περιλαµβάνουν τον 

όρο ότι καλύπτουν τις υποχρεώσεις όλων των µελών της. 

6) ∆υνατότητα ανάθεσης του έργου ή µέρους του από τον ανάδοχο σε τρίτον κατά 

οποιονδήποτε τρόπο (υπεργολαβία) δεν επιτρέπεται.  

7) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος προτίθεται να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 

φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των 

ίδιων δικαιολογητικών που ισχύουν και για τον υποψήφιο και που αποδεικνύουν ότι δεν 

συντρέχουν στα πρόσωπα των άλλων φορέων οι λόγοι αποκλεισµού και ότι αυτοί πληρούν 

τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση. Εξάλλου, όσον αφορά στα κριτήρια 

επαγγελµατικής ικανότητας που σχετίζονται µε τους τίτλους σπουδών και τα 

επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 

Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν. 4412 / 2016 ή µε την σχετική 

επαγγελµατική εµπειρία, ο ανάδοχος µπορεί να στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων 

µόνον εάν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες 

ικανότητες θα τις εκτελέσουν οι τελευταίοι. 
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ΑΡΘΡΟ 2 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Για τη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (δηλαδή οι 

υποψήφιοι ανάδοχοι) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από 

πιστοποιηµένη Αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό Σύστηµα 

Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. (διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω 

διαδικασία εγγραφής. 

Περαιτέρω, οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του Συστήµατος την εγγραφή 

τους σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του, 

ταυτοποιούµενοι ως εξής: 

Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 

ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί 

κατέχουν από το Σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού 

και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γεν. ∆ιεύθυνσης Κρατικών 

Προµηθειών. 

Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες των κρατών - µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι 

δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 

συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται 

µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο Σύστηµα. Εφόσον γίνει η 

ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων 

της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γεν. ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 

ταυτοποιούνται από τη Γενική Γραµµατεία Εµπορίου του Υπ. Ανάπτυξης, αποστέλλοντας είτε 

υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική είτε ένορκη 

βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, και 

σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος - µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού 

φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό 

µητρώο, προσκοµιζόµενα το έγγραφο εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή 

(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια Υπηρεσία. 

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω 

του Συστήµατος (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 

Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

(e-mail) σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής 

εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως 

πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 
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ΑΡΘΡΟ 3 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Ο ∆ιαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Συστήµατος, ύστερα από προθεσµία τουλάχιστον τριάντα (30)  

ηµερών, από την ηµεροµηνία αποστολής της Προκήρυξης για δηµοσίευση στην Υπηρεσία 

Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρ. 27 § 4 του Ν. 4412 / 2016). 

Οι προσφορές υποβάλλονται σε ηλεκτρονική µορφή στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ., σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 11 της Υ.Α. 

Π1 / 2390 / 2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» (Φ.Ε.Κ. 2677 Α / 21-10-2013) και στον Ν. 

4412 / 2016 (Φ.Ε.Κ. 147 / Α / 8-8-2016).  

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, δεν 

υπάρχει η δυνατότητα υποβολής τους στο Σύστηµα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς, καθώς 

και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του Συστήµατος, βεβαιώνεται αυτόµατα από το 

Σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρ. 6 της ανωτέρω Υ.Α. 

Π1 / 2390 / 2013. Η αποσφράγιση, ο έλεγχος και η αξιολόγηση των προσφορών γίνεται όπως 

περιγράφεται στα σχετικά άρθρα της παρούσας. Κάθε επικοινωνία µεταξύ της Αναθέτουσας 

Αρχής και των υποψηφίων αναδόχων, όπως και η εν γένει ενηµέρωση των υποψηφίων, 

πραγµατοποιείται αποκλειστικά µέσω του Συστήµατος. 

Σε περίπτωση τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ κατά την προθεσµία 

υποβολής των προσφορών, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας βίας και πιστοποιείται από τη 

∆/νση Ανάπτυξης & Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. της Γεν. Γραµ. Εµπορίου & Προστασίας 

Καταναλωτή του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης & Τουρισµού, τότε η Αναθέτουσα Αρχή φροντίζει 

για τη µετάθεση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και για την τήρηση της προβλεπόµενης 

δηµοσιότητας. (Άρ. 37 § 4 του Ν. 4412 / 2016).  

 

Επί ποινή αποκλεισµού οι προσφορές (βλ. και άρ. 4 της παρούσας) θα πρέπει να περιέχουν 

τα εξής : 

Α) Να είναι δακτυλογραφηµένες, συντεταγµένες στην ελληνική γλώσσα [µε µοναδική αποδεκτή 

εξαίρεση τεχνικούς όρους και τα συνηµµένα στην προσφορά έντυπα, σχέδια και λοιπά τεχνικά 

στοιχεία καθώς και διεθνείς πιστοποιήσεις προτύπων (π.χ. ISO, ΕΛΟΤ κ.λπ.), που µπορούν να 

είναι συντεταγµένα στην Αγγλική γλώσσα (άρ. 92 § 4 εδ. τελ. του Ν. 4412 / 2016)] και 

σύµφωνες µε τα χαρακτηριστικά που περιγράφονται στην παρούσα, να φέρουν αρίθµηση σε 
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κάθε σελίδα (µόνον εφόσον είναι µεγαλύτερες από ένα φύλλο) και µονογραφή σε κάθε φύλλο 

(µόνον εφόσον δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή).  

Β) Να ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες επί εκατόν είκοσι (120) ηµέρες, αρχόµενες από 

την εποµένη της διενέργειας του ∆ιαγωνισµού. Η ισχύς των προσφορών δύναται να παραταθεί, 

ύστερα από σχετικό αίτηµα της Αναθέτουσας Αρχής και συναίνεση του υποψηφίου αναδόχου, 

για χρονικό διάστηµα µέχρι και ίσο µε το αρχικό, σύµφωνα και µε τα οριζόµενα στο άρθρο 97 

§ 4 του Ν. 4412 / 2016. Η διαδικασία πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά.  

Γ) Να µην περιέχουν αντιπροσφορές, εναλλακτικές προσφορές ή οποιονδήποτε άλλο όρο ή αίρεση 

ή προϋπόθεση που παρεκκλίνει από τις προδιαγραφές της παρούσας. Τυχόν παραποµπή σε 

γενικούς ή ειδικούς όρους πωλήσεως του υποψηφίου αναδόχου δεν λαµβάνεται υπόψη. 

∆) Να αφορούν το σύνολο του προκηρυσσόµενου αντικειµένου, όπως αυτό περιγράφεται στο 

σχετικό Παράρτηµα της παρούσας, άλλως απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

Ε) Να περιέχουν ρητή δέσµευση του υποψηφίου αναδόχου ότι θα βρίσκεται στη διάθεση της 

Αναθέτουσας Αρχής ανά πάσα στιγµή και για ολόκληρο το χρονικό διάστηµα ισχύος της 

Σύµβασης, ασχέτως του έργου που θα εκτελεστεί στο πλαίσιό της.  

ΣΤ) Να περιέχουν ρητή δέσµευση του υποψηφίου αναδόχου ότι σε περίπτωση που ανακηρυχθεί 

ανάδοχος θα τηρήσει απαρέγκλιτα όλες τις νοµοθετικές διατάξεις που περιγράφονται στο άρ. 

18 § 2 και στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α' του Ν. 4412 / 2016 και αφορούν την εν 

γένει περιβαλλοντική, κοινωνικοασφαλιστική και εργατική Νοµοθεσία.  

Ζ) Να περιέχουν ρητή δέσµευση του υποψηφίου αναδόχου ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την - 

απαραίτητη από τη Νοµοθεσία [Κανονισµός Ε.Ε. 2016 / 679] - δηµοσιοποίηση προσωπικών 

του δεδοµένων µε όποιον τρόπο ορίζει η σχετική Νοµοθεσία (λ.χ. ανάρτηση στην "∆ιαύγεια" 

και στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ., αποστολή για έλεγχο από την Οικονοµική Επιτροπή και την 

Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση, κ.λπ.). Στα δεδοµένα αυτά ανήκουν κυρίως τα εξής : το 

ονοµατεπώνυµο ή η επωνυµία επιχείρησης, η διεύθυνση επαγγελµατικής εγκατάστασης, τα 

στοιχεία επικοινωνίας, ο Α.Φ.Μ. και η ∆.Ο.Υ., το αντικείµενο και το ποσό της ανάθεσης, 

καθώς και όσα στοιχεία αναγράφονται στις υποβαλλόµενες υπεύθυνες δηλώσεις και στα 

τιµολόγια, καθώς και σε δηµόσια έγγραφα που πρέπει εκ του Νόµου να δηµοσιευθούν στο 

πλαίσιο της διαδικασίας ανάθεσης. 

Η) Σε περίπτωση σύµπραξης, οι προσφορές υπογράφονται από τους εκπροσώπους όλων όσων 

συµπράττουν, ενώ επιπλέον απαιτείται δήλωση σύστασης ένωσης παρόχων υπηρεσιών, στην 

οποία θα περιγράφεται το αντικείµενο των εργασιών τού καθενός από τους συµµετέχοντες ή 

το µέρος που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του συνόλου της προσφοράς, το είδος της 

συµµετοχής καθενός (συµπεριλαµβανοµένης και της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) καθώς 

επίσης ο εκπρόσωπος της ένωσης (ή ο συντονιστής της) έναντι της Αναθέτουσας Αρχής και ο 

νόµιµος αναπληρωτής του (άρ. 96 § 7 του Ν. 4412 / 2016). 
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Θ) Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος προτίθεται να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 

φορέων, να περιέχουν ρητή δέσµευση του υποψηφίου αναδόχου ότι έχει ήδη εξασφαλίσει τη 

συναίνεση των φορέων αυτών για την εκτέλεση από εκείνους οποιουδήποτε τµήµατος του 

προκηρυσσόµενου αντικειµένου ανατεθεί στον υποψήφιο. 

 

 Κάθε υποψήφιος, µε µόνη την συµµετοχή του στον ∆ιαγωνισµό, τεκµαίρεται ότι 

αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της ∆ιακήρυξης, καθώς και ότι 

δεσµεύεται να µην ενεργήσει κατά τρόπο αθέµιτο, παράνοµο ή καταχρηστικό, τόσο καθ' όλη τη 

διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας όσο και κατά την εκτέλεση της Σύµβασης.  

 Μετά την υποβολή της προσφοράς και την λήξη του χρόνου υποβολής προσφορών δεν 

γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε τροποποίηση της προσφοράς.  

Κάθε ενδιαφερόµενος ενηµερώνεται µε δική του ευθύνη µέσω του Συστήµατος, τόσο για 

τους όρους όσο και για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας, ενώ δεν δεσµεύουν την Αναθέτουσα 

Αρχή πληροφορίες που έχουν δοθεί σε οποιονδήποτε µε τρόπο διαφορετικό από την επίσηµη 

ενηµέρωση µέσω του Συστήµατος.  

∆ιευκρινίσεις και συµπληρωµατικές πληροφορίες παρέχονται µέσω του Συστήµατος, είτε 

µετά από σχετικό αίτηµα ενδιαφεροµένου, που υποβάλλεται κατά τον ίδιο τρόπο, είτε µε 

πρωτοβουλία της Αναθέτουσας Αρχής, όταν το κρίνει χρήσιµο για την οµαλότερη διεξαγωγή του 

∆ιαγωνισµού και τη διευκόλυνση των υποψηφίων. Ειδικότερα, σε περίπτωση που ζητηθούν 

συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τους όρους της ∆ιακήρυξης, εφαρµόζονται όσα ορίζει 

το άρ. 67 του Ν. 4412 / 2016, ενώ σε περίπτωση που ζητηθούν συµπληρωµατικές πληροφορίες 

σχετικές µε τις υποβληθείσες προσφορές, εφαρµόζεται το άρ. 102 του ίδιου Νόµου. Αιτήµατα 

παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των τιθέµενων προθεσµιών και προϋποθέσεων 

δεν εξετάζονται. Η προθεσµία υποβολής των διευκρινίσεων είναι επτά (7) ηµερολογιακές ηµέρες, 

αρχόµενες από την εποµένη της ηµεροµηνίας ανάρτησης του αιτήµατος στο Σύστηµα. Από τις 

διευκρινίσεις - οι οποίες παρέχονται σύµφωνα µε τα παραπάνω - λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες 

που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  

Α) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά»,  και  

Β) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

Με τον όρο «(υπο)φάκελος» νοείται κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο Σύστηµα. 





 17

Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον υποψήφιο ανάδοχο σηµαίνονται από αυτόν µε 

χρήση του σχετικού πεδίου του Συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 

εµπιστευτικό χαρακτήρα, η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόµενους θα έθιγε τα 

νόµιµα συµφέροντά του. Η έννοια της πληροφορίας εµπιστευτικού χαρακτήρα αφορά µόνο στην 

προστασία του απορρήτου που προβλέπεται από ειδικές νοµοθετικές διατάξεις ή σε στοιχεία 

προστατευόµενα από δικαιώµατα πνευµατικής ή βιοµηχανικής ιδιοκτησίας. Εφόσον ο υποψήφιος 

χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη 

σχετική δήλωσή του θα πρέπει να αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις Νόµου ή τις 

διοικητικές Πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. ∆εν 

χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις προσφερόµενες 

ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 

χρησιµοποιούνται για την αξιολόγηση της. 

 

Α) Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» : 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

υποβάλλονται η εγγυητική επιστολή συµµετοχής και όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο 

υποβολής της προσφοράς ∆ικαιολογητικά, καθώς και τα Τεχνικά Στοιχεία της προσφοράς. 

Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται: 

 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής: 

Οι υποψήφιοι ανάδοχοι υποβάλουν ηλεκτρονικά, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή 

αποκλεισµού, την προσφορά τους και τα προβλεπόµενα ∆ικαιολογητικά (σε µορφή αρχείου .pdf), 

σύµφωνα µε τα άρ. 93 περ. α' και 94 § 4 του Ν. 4412 / 2016 και το άρ. 11 της Υ.Α. Π1 / 2390 / 

2013, που είναι τα εξής: 

Α) Η Προσφορά / Αίτηση Συµµετοχής του υποψηφίου αναδόχου. Έχει τη µορφή επιστολής προς 

την Π.Ε.Χ., συντάσσεται σύµφωνα µε το Υπόδειγµα του Παραρτήµατος 2 και επικρατεί έναντι 

οποιουδήποτε άλλου εγγράφου σε περίπτωση αναντιστοιχίας των κειµένων τους.  

Β) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), που αντικαθιστά την υπεύθυνη δήλωση 

του άρ. 8 § 4 του Ν. 1599 / 1986 και ρυθµίζεται από το άρ. 79 του Ν. 4412 / 2016. Το Ε.Ε.Ε.Σ. 

βρίσκεται αναρτηµένο στο Σύστηµα (σε µορφή αρχείων τύπου .xml και .pdf), αποτελεί 

αναπόσπαστο τµήµα της ∆ιακήρυξης και θα συµπληρωθεί ηλεκτρονικά από τον υποψήφιο στη 

διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ. Tο αρχείο .xml αναρτάται για την 

διευκόλυνση των οικονοµικών φορέων προκειµένου να συντάξουν την απάντησή τους µέσω 

της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf αναρτώνται οδηγίες 

για την ηλεκτρονική συµπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Σ. και συµβουλές σχετικά µε τη χρήση της 





 18

υπηρεσίας eΕΕΕΣ. Το Ε.Ε.Ε.Σ. µπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ηµέρες πριν την 

καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών (άρ. 79 Α § 4 του Ν. 4412 / 2016). Οι 

ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το Ε.Ε.Ε.Σ. για 

κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 

Παράλληλα µε τα παραπάνω, ο υποψήφιος αναλαµβάνει την υποχρέωση για άµεση και 

προσήκουσα προσκόµιση όποιων αποδεικτικών και λοιπών δικαιολογητικών τού ζητηθεί, 

σύµφωνα µε το άρ. 79 § 5 του Ν. 4412 / 2016, τόσο όσον αφορά τον ίδιο όσο και όσον αφορά 

τυχόν τρίτα πρόσωπα που θα χρησιµοποιήσει. 

Γ) Πιστοποιητικά (σύµφωνα µε το άρ. 75 § 2 εδ. α', το άρ. 80 § 12 και το Παράρτηµα ΧΙ του 

Προσαρτήµατος Α' του Ν. 4412 / 2016) ή οποιαδήποτε άλλα κατάλληλα αποδεικτικά µέσα, τα 

οποία να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή τους, και 

πρωτίστως :   

α) Πιστοποιητικό εγγραφής του υποψηφίου αναδόχου στο ανάλογο Επιµελητήριο, από το 

οποίο Πιστοποιητικό θα αποδεικνύονται τόσο η εγγραφή σε αυτό όσο και η διατήρησή της 

µέχρι τον χρόνο υποβολής της προσφοράς,  και 

β) Εκτύπωση των Κ.Α.∆. (Κωδικών Αριθµών ∆ραστηριότητας) από την ∆.Ο.Υ. τού 

υποψηφίου αναδόχου, από την οποία εκτύπωση θα αποδεικνύεται το ειδικότερο 

αντικείµενο της επαγγελµατικής του δραστηριότητας (προκειµένου για νοµικό πρόσωπο) ή 

το ειδικό επάγγελµά του (προκειµένου για φυσικό πρόσωπο). 

∆) Σε κάθε περίπτωση εκπροσώπησης (π.χ. νοµικό πρόσωπο, κοινοπραξία, συνεταιρισµός κ.λπ.), η 

νόµιµη εκπροσώπησή του, τόσο γενικά όσο και για τη συµµετοχή στον συγκεκριµένο 

∆ιαγωνισµό (µε αναγραφή του τίτλου και του αριθµού της ∆ιακήρυξης), ενώ ισχύουν και όσα 

προαναφέρθηκαν στο άρ. 1, ως διευκρινίσεις. 

Ε) Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, σύµφωνα µε το άρ. 72 § 1 του Ν. 4412 / 

2016 και το άρθρο 11 § 1.2.3 της Υ.Α. Π1 / 2390 / 2013, ύψους 12.096,77 €, που αντιστοιχεί 

σε ποσοστό 2 % του προϋπολογισµού της ∆ιακήρυξης (εκτός του Φ.Π.Α.). Η εγγυητική 

επιστολή συµµετοχής υποβάλλεται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου .pdf 

και προσκοµίζεται από αυτόν στην Υπηρεσία ∆ιεξαγωγής του ∆ιαγωνισµού σε έντυπη µορφή 

(πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την εποµένη της ηµεροµηνίας λήξης της 

προθεσµίας ηλεκτρονικής προσφοράς.  

 

Όσα έγγραφα συντάσσονται από τον υποψήφιο ανάδοχο, υπογράφονται και ψηφιακά από 

αυτόν (σε περίπτωση που ο υποψήφιος είναι νοµικό πρόσωπο, από τον νόµιµο εκπρόσωπό του), 

ενώ δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του (άρ. 11 § 1 εδ. 1.2.1 της Υ.Α. Π1 / 

2390 / 2013 και άρ. 1 του Ν. 4250 / 2014). 
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Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, µαζί µε την προσφορά, 

υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει 

στην ένωση ή κοινοπραξία, πλην της εγγυητικής επιστολής (άρ. 93 εδ. τελ. του Ν. 4412 / 2016). 

Όλα τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του υποψηφίου αναδόχου στη 

διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και 

επιπλέον προσκοµίζονται από αυτόν - ή από νόµιµο εκπρόσωπό του - εντός τριών (3) εργάσιµων 

ηµερών από την εποµένη της ηµεροµηνίας λήξης της προθεσµίας ηλεκτρονικής προσφοράς (άρ. 

11 § 1 εδ. 1.2.2 της Υ.Α. Π1 / 2390 / 2013).  

Για όσα από τα προσκοµιζόµενα έγγραφα δεν είναι δηµόσια, αλλά και δεν έχουν συνταχθεί 

από τον ίδιο τον υποψήφιο ανάδοχο αλλά από τρίτα πρόσωπα, αυτά µπορούν να υποβάλλονται και 

σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου αναδόχου, στην 

οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους (άρ. 80 § 13 του Ν. 4412 / 2016), ενώ η δήλωση θα πρέπει να 

φέρει οπωσδήποτε την ψηφιακή υπογραφή του υποψηφίου αναδόχου, µε ηµεροµηνία υπογραφής 

µετά την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας (άρ. 92 § 8 του Ν. 4412 / 2016). 

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος προτίθεται να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 

φορέων, όλα τα ανωτέρω ισχύουν και για εκείνους. 

Τα έγγραφα που υποβάλλονται σε έντυπη µορφή (σύµφωνα µε το άρ. 5 της παρούσας) 

λαµβάνουν αριθµό Πρωτοκόλλου, ενώ - όταν υποβάλλονται την τελευταία ηµέρα της προθεσµίας 

- επί του φακέλου τους σηµειώνεται και η ώρα παραλαβής τους. Για το εµπρόθεσµο της υποβολής 

τους δεν λαµβάνεται υπόψη η ηµεροµηνία αποστολής τους αλλά η πραγµατική ηµεροµηνία 

παραλαβής του φακέλου.  

Τα ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα prospectus (που µπορούν να υποβάλλονται συντεταγµένα 

σε αλλοδαπή γλώσσα χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική, άρ. 80 § 10 του Ν. 

4412 / 2016) θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου αναδόχου, 

ψηφιακά υπογεγραµµένη από εκείνον, στην οποία θα δηλώνεται ότι τα αναγραφόµενα σε αυτά 

στοιχεία ταυτίζονται µε τα στοιχεία του κατασκευαστικού οίκου. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο 

κατά την διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας από τους υποψηφίους αναδόχους να υποβάλουν 

σε έντυπη µορφή οποιοδήποτε επιπλέον διευκρινιστικό έγγραφο, όταν αυτό απαιτείται για την 

αρτιότερη διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας (άρ. 102 του Ν. 4412 / 2016).  
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Όλα τα ανωτέρω ισχύουν τόσο για τα δικαιολογητικά συµµετοχής στον ∆ιαγωνισµό όσο 

και για τα δικαιολογητικά κατακύρωσης στον ανάδοχο. 

Τέλος, σχετικά µε την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή 

επικυρωµένων αντιγράφων εγγράφων, διευκρινίζονται τα εξής:  

1. Απλά αντίγραφα δηµοσίων εγγράφων:  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών 

αντιγράφων των δηµοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις Υπηρεσίες και τους Φορείς του 

άρ. 1 § 2 περ. α' του Ν. 4250 / 2014. Σηµειωτέον ότι η παραπάνω ρύθµιση δεν καταλαµβάνει τα 

συµβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει 

να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωµένων αντιγράφων.  

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δηµοσίων εγγράφων:  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν 

εκδοθεί από αλλοδαπές Αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νοµίµως επικυρωµένα από την 

αρµόδια Αρχή της χώρας έκδοσης και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στο άρθρο 36 § 2 β' του Κώδικα ∆ικηγόρων (Ν. 4194 / 2013). Σηµειώνεται ότι δεν θίγονται και 

εξακολουθούν να ισχύουν οι απαιτήσεις υποβολής δηµοσίων εγγράφων µε συγκεκριµένη 

επισηµείωση (Apostille), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς Συµβάσεις της χώρας [Σύµβαση της 

Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το Ν. 1497 / 1984 (Α΄188)] ή άλλες διακρατικές 

συµφωνίες. 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα 

οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 36 § 2 β' του Κώδικα 

∆ικηγόρων (Ν. 4194 / 2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων 

ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από Υπηρεσίες και Φορείς του άρ. 1 § 2 περ. α' του Ν. 4250 

/ 2014. Πρέπει ωστόσο να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου αναδόχου, στην 

οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους (άρ. 80 § 13 του Ν. 4412 / 2016), ενώ η δήλωση θα πρέπει να 

φέρει οπωσδήποτε την ψηφιακή υπογραφή του υποψηφίου αναδόχου, µε ηµεροµηνία υπογραφής 

µετά την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας (άρ. 92 § 8 του Ν. 4412 / 2016). 

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωµένα αντίγραφα:  

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νοµίµως επικυρωµένα αντίγραφα των 

δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόµενους. 

 

Τεχνική Προσφορά: 

Συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του Συστήµατος. 

Στη συνέχεια, το Σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον υποψήφιο. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται 
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στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του Συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το Σύστηµα παράγει 

σχετικό µήνυµα και ο υποψήφιος καλείται να παραγάγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 

ηλεκτρονικές φόρµες του Συστήµατος, ο υποψήφιος επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα 

σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

 

Β) Περιεχόµενα (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική 

προσφορά του υποψηφίου αναδόχου. Η προσφορά πρέπει να αφορά το σύνολο του 

προκηρυσσόµενου αντικειµένου, όπως αυτό περιγράφεται στο σχετικό Παράρτηµα της παρούσας 

και να είναι σταθερή, τόσο για το σύνολο του προσφερόµενου αντικειµένου όσο και για το σύνολο 

του χρόνου ισχύος της Σύµβασης - άλλως απορρίπτεται ως απαράδεκτη στο σύνολό της - ή 

παρουσιάζουν οποιαδήποτε άλλη παρέκκλιση ως προς τα παραπάνω. Στην προσφερόµενη τιµή 

συµπεριλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση (βλ. άρ. 12 της 

παρούσας), ενώ η τιµή δίνεται τόσο "καθαρή" (µη συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.) όσο και 

"τελική" (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.). Οι τιµές αναγράφονται υποχρεωτικά (και χωρίς 

κανέναν όρο, ρήτρα ή προϋπόθεση) σε ευρώ, ολογράφως και αριθµητικώς (µε τρία (3) δεκαδικά 

ψηφία), ενώ σε περίπτωση αναντιστοιχίας µεταξύ των δυο αναγραφών υπερισχύει η ολόγραφη. 

Αοριστία ως προς το ακριβές τίµηµα της προσφοράς ή τυχόν ρήτρα αναπροσαρµογής του οδηγούν 

σε απόρριψη της προσφοράς. 

Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά - επί ποινή απορρίψεως - στον 

(υπό)φάκελο «Οικονοµική Προσφορά». Συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του Συστήµατος. Στην συνέχεια, το Σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό 

αρχείο, σε µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 

στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του Συστήµατος και του 

παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το Σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο υποψήφιος καλείται να παραγάγει εκ νέου 

το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. Εφόσον η οικονοµική προσφορά δεν έχει αποτυπωθεί στο σύνολό της 

στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του Συστήµατος, ο υποψήφιος επισυνάπτει ψηφιακά 

υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης και την τελική κατάταξη των προσφορών κατά 

φθίνουσα αρίθµηση της προσφερόµενης τιµής, θα επιλεγεί ένας (1) ανάδοχος, που θα συνάψει 

Σύµβαση για το σύνολο του αντικειµένου. 

Ιδιαιτέρως πρέπει να προσεχθούν τα εξής: 
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1) Η τιµή προσφοράς θα πρέπει να είναι σταθερή για το σύνολο των προσφερόµενων υπηρεσιών 

και να αναγράφεται στην προσφορά ολογράφως και αριθµητικώς. Με την έννοια "σταθερή 

τιµή" νοείται το σταθερό ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) που θα δοθεί.  

2) Προσφορά που είναι αόριστη ή θέτει όρο αναπροσαρµογής της τιµής απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  

3) Προκειµένου να είναι δυνατή η σύγκριση των κατατεθειµένων προσφορών από το Σύστηµα, 

οι υποψήφιοι ανάδοχοι συµπληρώνουν ως τιµή προσφοράς στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα 

του Συστήµατος την τιµή µε τρία (3) δεκαδικά ψηφία, όπως αυτή προκύπτει µετά την 

αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν.  

4) Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, θα έχει - 

σύµφωνα µε τα αµέσως παραπάνω - αποτυπωθεί έµµεσα στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 

Συστήµατος, και επειδή το Σύστηµα δεν υποστηρίζει τη δυνατότητα υποβολής προσφοράς 

που να συνίσταται σε ποσοστό έκπτωσης, οι υποψήφιοι ανάδοχοι επισυνάπτουν στον 

ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο “Οικονοµική Προσφορά” την οικονοµική προσφορά του σχετικού  

Παραρτήµατος της παρούσας [η οποία θα υπάρχει συνηµµένη στο Σύστηµα σε µορφή Word], 

ιδιοχείρως και ψηφιακά υπογεγραµµένη, σε µορφή pdf, αναγράφοντας - πλην των υπόλοιπων 

στοιχείων - και το ποσοστό έκπτωσης που προσφέρουν.  

 

 

 ΑΡΘΡΟ 5  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Όλα τα έγγραφα που αναρτώνται στο Σύστηµα απαιτείται να υποβληθούν και εγγράφως, 

σύµφωνα µε το άρ. 11 § 1 εδ. 1.2.1. της Υ.Α. Π1 / 2390 / 2013. Υποβάλλονται εντός ενιαίου 

σφραγισµένου φακέλου, εις διπλούν (σε ξεχωριστούς σφραγισµένους (υπο)φακέλους, µε τις 

ενδείξεις "Πρωτότυπο" και "Αντίγραφο" αντίστοιχα), προσωπικά από τον υποψήφιο ανάδοχο ή 

από νοµίµως εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπό του, και είναι συντεταγµένα στην ελληνική γλώσσα. Ο 

ενιαίος φάκελος (αλλά και οι περιεχόµενοι σε αυτόν υποφάκελοι, βλ. παρακάτω) φέρει τις 

ενδείξεις που αναφέρονται αµέσως παρακάτω. Κάθε ενιαίος φάκελος προσφοράς λαµβάνει αριθµό 

Πρωτοκόλλου, ενώ σηµειώνονται επ' αυτού η ηµεροµηνία και - σε περίπτωση υποβολής την 

τελευταία ηµέρα της προθεσµίας - η ώρα παραλαβής του. Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής 

ή αποστολής µε εταιρία ταχυµεταφορών, για το εµπρόθεσµο της υποβολής δεν λαµβάνεται υπόψη 

η ηµεροµηνία αποστολής ή η σφραγίδα του Ταχυδροµείου, αλλά η πραγµατική ηµεροµηνία 

παραλαβής του φακέλου.  

Στον ενιαίο φάκελο προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 

α. Τα πλήρη στοιχεία του υποψηφίου αναδόχου. 
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β. Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» µε κεφαλαία γράµµατα 

γ. Ο αριθµός και ο πλήρης τίτλος της ∆ιακήρυξης. 

δ. Ο Αριθµός Συστήµατος (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) του συγκεκριµένου ∆ιαγωνισµού. 

ε. Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί τον ∆ιαγωνισµό (Αναθέτουσας Αρχής). 

στ. Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και η ηµεροµηνία διενέργειας του 

∆ιαγωνισµού. 

 

Μέσα στον ενιαίο φάκελο προσφοράς τοποθετούνται όλα τα απαιτούµενα κατά το στάδιο 

υποβολής τής προσφοράς στοιχεία, δηλαδή δυο (2) σφραγισµένοι (υπο)φάκελοι, ως εξής: 

• O πρώτος (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαµβάνει όλα τα ήδη υποβληθέντα στο Σύστηµα απαιτούµενα 

δικαιολογητικά και στοιχεία, συµπεριλαµβανοµένου του Ε.Ε.Ε.Σ., καθώς και τα τεχνικά 

χαρακτηριστικά, όπως όλα αυτά προσδιορίζονται στα επισυναπτόµενα Παραρτήµατα της 

παρούσας. 

• Ο δεύτερος (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» περιλαµβάνει τα 

οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς, όπως αυτή έχει ήδη αναρτηθεί στο Σύστηµα. 

 

Οι παραπάνω (υπο)φάκελοι τοποθετούνται - επί ποινή απορρίψεως - σφραγισµένοι, µέσα 

στον κυρίως φάκελο, φέροντας και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Από τους 2 (υπο)φακέλους, 

αυτός µε την ένδειξη «Πρωτότυπο» αποσφραγίζεται και ελέγχεται από την Επιτροπή Αξιολόγησης 

της Π.Ε.Χ., ενώ αυτός µε την ένδειξη «Αντίγραφο» δεν αποσφραγίζεται αλλά αποστέλλεται - µαζί 

µε όλα τα υπόλοιπα έγγραφα της διαγωνιστικής διαδικασίας - για έλεγχο από τον Επίτροπο του 

Ελεγκτικού Συνεδρίου.   

Το έγγραφο της Προσφοράς (που φέρει την ψηφιακή υπογραφή του υποψηφίου αναδόχου) 

επικρατεί έναντι οποιουδήποτε άλλου εγγράφου σε περίπτωση αναντιστοιχίας του κειµένου του µε 

άλλα έγγραφα. 

Σε περίπτωση κατάθεσης πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, ισχύουν όσα 

προαναφέρθηκαν στο άρ. 4 της παρούσας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η αποσφράγιση των προσφορών αφορά τόσο την ηλεκτρονική προσφορά που έχει 

υποβληθεί µέσω του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ όσο και τον φάκελο των εγγράφων που έχουν κατατεθεί σε 

έντυπη µορφή, και λαµβάνει χώρα κατά την ορισθείσα ηµέρα και ώρα, συγκεκριµένα δε στις 4-12-
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2020, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10:00’ π.µ., από το αρµόδιο πιστοποιηµένο στο Σύστηµα 

όργανο της Αναθέτουσας Αρχής [ήτοι την πενταµελή Επιτροπή ∆ιενέργειας Ανοικτών & ∆ιεθνών 

∆ιαγωνισµών της Π.Ε.Χ., που έχει οριστεί µε την υπ' αρ. 2725 / 17-12-2019 (Α∆Α 6∆Ξ07ΛΛ-

0ΚΡ) Απόφαση της Οικον. Επιτροπής, όπως θα στελεχώνεται κατά την ηµεροµηνία αξιολόγησης], 

εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων 

και διαδικασιών. 

Σε περίπτωση τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ κατά την ηµεροµηνία και 

ώρα της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών, η οποία οφείλεται σε γεγονότα ανωτέρας 

βίας και πιστοποιείται από τη ∆/νση Ανάπτυξης & Υποστήριξης του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. της Γεν. Γραµ. 

Εµπορίου & Προστασίας Καταναλωτή του Υπ. Οικονοµίας, Ανάπτυξης & Τουρισµού, τότε η 

Αναθέτουσα Αρχή ενηµερώνει µε τηλεοµοιοτυπία ή µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλους 

τους συµµετέχοντες για αναβολή της ηµεροµηνίας αποσφράγισης (άρ. 37 § 4 του Ν. 4412 / 2016).  

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση των (υπό)φακέλων 

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά», µονογράφονται όλα τα δικαιολογητικά και η 

τεχνική προσφορά και αµέσως µετά συντάσσεται Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα µέλη 

της Επιτροπής Αξιολόγησης. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, 

αλλά µονογράφονται και σφραγίζονται από τα µέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και 

τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο, ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο 

όργανο και φυλάσσεται, προκειµένου να αποσφραγισθεί την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται και 

κοινοποιείται στους υποψηφίους αναδόχους.  

Αµέσως µετά την αποσφράγιση και τον έλεγχο οι συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό 

αποκτούν πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Η πρόσβαση 

ρυθµίζεται στο άρ. 13 της Υ.Α. Π1 / 2390 / 2013 ως προς τα υποβληθέντα σε µορφή pdf έγγραφα 

και στο άρθρο 21 του Ν. 4412 / 2016 και το άρ. 5 του Ν. 2690 / 1999 «Επικύρωση Κώδικα 

∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 45 Α / 9-3-1999) ως προς τα κατατεθέντα 

σε έντυπη µορφή έγγραφα. 

Ηλεκτρονικά αρχεία και έγγραφα που έχουν υποβληθεί εκπρόθεσµα δεν αποσφραγίζονται, 

αλλά επιστρέφονται στον αποστολέα µετά την ολοκλήρωση του ∆ιαγωνισµού, µέσω του 

Τµήµατος Προµηθειών της Π.Ε.Χ.  Το ίδιο ισχύει και για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας.  

Η µέγιστη προθεσµία ολοκλήρωσης της διαδικασίας ελέγχου των προσφορών είναι, για 

τους µεν (υπο)φακέλους "∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά" επτά (7) εργάσιµες 

ηµέρες από την αποσφράγιση, για τους δε (υπο)φακέλους "Οικονοµική Προσφορά" δυο (2) 

ηµέρες από την αποσφράγιση (άρ. 221 Α § 1 του Ν. 4412 / 2016). 
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ΑΡΘΡΟ 7 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών των υποψηφίων, η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 

στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, 

εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων Συµβάσεων. 

Συγκεκριµένα: 

1) Η Επιτροπή ∆ιενέργειας της Π.Ε.Χ. προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των 

προσφορών σύµφωνα µε το άρ. 6 της παρούσας και συντάσσει και υπογράφει τα Πρακτικά 

Αξιολόγησης. 

2) Η Επιτροπή ∆ιενέργειας της Π.Ε.Χ. υποβάλλει τα Πρακτικά στο Τµήµα Προµηθειών της 

Π.Ε.Χ. .  

3) Το Τµήµα Προµηθειών αποστέλλει τα Πρακτικά (µαζί µε εισήγηση της Υποδ/νσης 

Οικονοµικού & Ανθρώπινων Πόρων και µε διαβιβαστικό του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη 

της Π.Ε.Χ.) στην Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για έγκριση. 

4) Η Οικονοµική Επιτροπή της Π.Κ.Μ. ελέγχει τα Πρακτικά και εκδίδει τη σχετική εγκριτική 

Απόφαση [εντός µέγιστης προθεσµίας δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την υποβολή των 

Πρακτικών, άρ. 221 Α § 2 του Ν. 4412 / 2016], την οποία αποστέλλει στο αρµόδιο όργανο της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης για έλεγχο νοµιµότητας. 

5)  Το αρµόδιο όργανο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - Θράκης ελέγχει τη 

νοµιµότητα της Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής και ενηµερώνει εγγράφως το Τµ. 

Προµηθειών της Π.Ε.Χ. 

 

Όλοι οι συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό ενηµερώνονται µέσω του Συστήµατος για την 

αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών τους, σύµφωνα µε τα προαναφερθέντα στο άρ. 6 της 

παρούσας [άρ. 13 της Υ.Α. Π1 / 2390 / 2013, άρ. 21 του Ν. 4412 / 2016 και άρ. 5 του Ν. 2690 / 

1999]. 

Η Αναθέτουσα Αρχή  µπορεί να απευθύνει έγγραφα αιτήµατα στους συµµετέχοντες 

υποψηφίους για την παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών, σύµφωνα µε τα 

οριζόµενα στο άρ. 3 της παρούσας και στο άρ. 102 του Ν. 4412 / 2016.  

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα, εφόσον κάποια προσφορά φαίνεται 

ασυνήθιστα χαµηλή ή υπάρχει υποψία για προσφερόµενη τιµή κάτω του κόστους (τιµή dumping), 

να ζητήσει εγγράφως από τον υποψήφιο ανάδοχο διευκρινίσεις για την σύνθεση της προσφοράς 

του, και εκείνος είναι υποχρεωµένος (επί ποινή απορρίψεως) να τις παράσχει, εντός αποκλειστικής 

προθεσµίας δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την ενηµέρωσή του (άρ. 88 § 1 του Ν. 4412 / 

2016).    
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Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει εγγράφως και κατά την κρίση της από 

οποιονδήποτε εκ των υποψηφίων αναδόχων την παροχή διευκρινίσεων που αφορούν είτε την 

ποιότητα είτε ορισµένα από τα χαρακτηριστικά της προσφοράς του που δεν ήταν υποχρεωτικό να 

αναγράφονται στην προσφορά (άρ. 102 του Ν. 4412 / 2016). Ο υποψήφιος ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος εντός επτά (7) ηµερολογιακών ηµερών να ανταποκριθεί, απαντώντας και 

προσκοµίζοντας τα αντικείµενα που ενδεχοµένως ζητήθηκαν. Η µη πλήρης συµµόρφωση του 

υποψήφιου αναδόχου µε τα παραπάνω οδηγεί στην απόρριψη της προσφοράς του. 

Κριτήριο για την κατακύρωση είναι η χαµηλότερη τιµή (όπως ορίζεται στο άρ. 4 της 

παρούσας) για το σύνολο των προκηρυσσόµενων υπηρεσιών και του χρόνου ισχύος της 

Σύµβασης.  

Ισότιµες θεωρούνται οι προσφορές που είναι σύµφωνες µε τους γενικούς και ειδικούς 

όρους της ∆ιακήρυξης και έχουν την ίδια ακριβώς τιµή (εννοείται στο σύνολο των υπηρεσιών). Σε 

περίπτωση ισοτιµίας γίνεται κλήρωση ανάµεσα στους αναδόχους που προσέφεραν την ίδια τιµή 

(άρ. 90 του Ν. 4412 / 2016), ενώπιον της Οικονοµικής Επιτροπής.  

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνεται υπόψη η συµφωνία της προσφοράς προς 

τους όρους της ∆ιακήρυξης. 

Προσφορές που κατά την αιτιολογηµένη κρίση των αρµοδίων οργάνων παρουσιάζουν 

ουσιώδεις αποκλίσεις από τους γενικούς ή τους ειδικούς όρους της ∆ιακήρυξης, όπως και όσες 

είναι αόριστες ή ασαφείς ή ανεπίδεκτες εκτίµησης ή υπό όρο ή αίρεση, απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. ∆εν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή τροποποιήσεις της προσφοράς ή εναλλακτικές 

προσφορές, ενώ σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες.  

Μετά την υποβολή της προσφοράς και την λήξη του χρόνου υποβολής προσφορών δεν 

γίνεται αποδεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση 

όρου της ∆ιακήρυξης ή της προσφοράς. 

Η ύπαρξη µιας µόνον έγκυρης προσφοράς (είτε επειδή θα έχει υποβληθεί εξαρχής ως 

µοναδική είτε επειδή θα έχει αποµείνει ως η µοναδική έγκυρη από περισσότερες υποβληθείσες) 

δεν αποτελεί εµπόδιο για την συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας και την ανάθεση του έργου. 

(Εξ αντιδιαστολής από τη ρύθµιση του άρ. 106 του Ν. 4412 / 2016, σχετική και η ρύθµιση του άρ. 

100 § 4 εδ. δ’ του ίδιου Νόµου). 

Σε περίπτωση ανυπαρξίας αποδεκτής προσφοράς είτε για ολόκληρο το προκηρυσσόµενο 

αντικείµενο είτε για οποιοδήποτε τµήµα του, ο ∆ιαγωνισµός µαταιώνεται (άρ. 106 του Ν. 4412 / 

2016) και ακολούθως επαναλαµβάνεται, εφόσον η Αναθέτουσα Αρχή εξακολουθεί να χρειάζεται 

το αντικείµενο και υπάρχει ο απαιτούµενος χρόνος για τη διεξαγωγή του.   

Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από εισήγηση της Π.Ε.Χ., αποφασίζει για την έγκριση ή µη 

των υποβληθέντων Πρακτικών [εντός µέγιστης προθεσµίας δέκα (10) εργασίµων ηµερών από την 
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υποβολή του Πρακτικού, άρ. 221 Α § 2 του Ν. 4412 / 2016], διατηρώντας το δικαίωµα να 

αποφασίζει ελεύθερα τα εξής: 

Α) Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού, µόνον για ολόκληρο το προκηρυσσόµενο αντικείµενο. 

Β) Ματαίωση ή ακύρωση ή διακοπή του ∆ιαγωνισµού, χωρίς περαιτέρω ενέργειες, αν η Π.Ε.Χ. 

δεν χρειάζεται πλέον τις προσφερόµενες υπηρεσίες, ή αν συντρέχουν άλλοι λόγοι δηµοσίου 

συµφέροντος που επιβάλλουν τη λήψη ανάλογης απόφασης. 

Γ) Ματαίωση του ∆ιαγωνισµού (άρ. 106 του Ν. 4412 / 2016) και επανάληψή του, µε τροποποίηση 

ή µη των όρων και των προδιαγραφών της ∆ιακήρυξης, ή εφαρµογή των διαδικασιών είτε του άρ. 

26 § 6 είτε του άρ. 32 του Ν. 4412 / 2016 (εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις τους), σύµφωνα 

µε το άρ. 106 §§ 1 περ. α’ και 4-5 του ίδιου Νόµου.   

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις εξέλιξης του ∆ιαγωνισµού, οι συµµετέχοντες δεν έχουν 

δικαίωµα αποζηµίωσης για τον λόγο αυτό. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Υποβολή δικαιολογητικών για την κατακύρωση.   

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο υποψήφιος ανάδοχος στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος»), εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών, αρχοµένων 

από την εποµένη της σχετικής ειδοποίησής του που γίνεται µέσω του Συστήµατος, υποβάλλει τα 

απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης, που είναι τα εξής: 

1) Φωτοαντίγραφο δυο όψεων της αστυνοµικής του ταυτότητας. Αν είναι νοµικό πρόσωπο, 

υποβάλλει φωτοαντίγραφο της ταυτότητας τού ή των προσώπων που το διοικούν και το 

εκπροσωπούν νόµιµα. 

2) Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής ειδοποίησης (άρ. 80 § 12 του Ν. 4412 / 2016), από 

το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για 

κάποιο από τα αδικήµατα του άρ. 73 § 1 του Ν. 4412 / 2016. Σε περίπτωση που το 

Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου φέρει καταδικαστικές Αποφάσεις, ο προσωρινός 

ανάδοχος θα πρέπει να επισυνάψει τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές Αποφάσεις, 

εφόσον του ζητηθούν εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση νοµικού 

προσώπου, το Απόσπασµα αφορά όσα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
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αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, και ειδικότερα: α) στις Ε.Π.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε. και Ι.Κ.Ε. τους 

διαχειριστές τους και τα οµόρρυθµα µέλη των Ο.Ε. και Ε.Ε.,  β) στις Α.Ε. τον ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, γ) σε περίπτωση 

Συνεταιρισµού τον Πρόεδρό του,  δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών 

προσώπων τους νόµιµους εκπροσώπους τους.  Σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, τα 

παραπάνω αφορούν τον καθένα από όσους συµµετέχουν στην ένωση ή την κοινοπραξία 

(άρ. 93 εδ. τελ. του Ν. 4412 / 2016). Τέλος, σε περίπτωση µη τήρησης των παραπάνω, 

παρέχεται δυνατότητα παρέκκλισης από την υποχρεωτική απόρριψη του αναδόχου, εφόσον 

συντρέχουν αποδεδειγµένα οι προϋποθέσεις του άρ. 73 § 3 περ. α' του Ν. 4412 / 2016. 

3) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής Αρχής, έκδοσης του τελευταίου 

τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής ειδοποίησης (άρ. 80 § 12 

του Ν. 4412 / 2016), από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή σε 

διαδικασία εξυγίανσης του άρ. 99 του Ν. 3588 / 2007, δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

ειδικής εκκαθάρισης ή πτωχευτικού συµβιβασµού ή υπό αναγκαστική διαχείριση (από 

εκκαθαριστή ή από ∆ικαστήριο), δεν έχει αναστείλει ή παύσει τις επιχειρηµατικές του 

δραστηριότητες, ούτε βρίσκεται σε άλλη ανάλογη κατάσταση, ή σε διαδικασία κήρυξης σε 

ανάλογη κατάσταση.  

4) Πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια κατά περίπτωση Αρχή, από τα οποία να 

προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία τής ως άνω ειδοποίησης είναι ενήµερος ως προς τις 

ασφαλιστικές (για κύρια και επικουρική ασφάλιση) και φορολογικές υποχρεώσεις του. Τα 

Πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος τους, να έχουν εκδοθεί εντός του τελευταίου 

τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής ειδοποίησης (άρ. 80 § 12 

του Ν. 4412 / 2016). Σε περίπτωση µη τήρησης των υποχρεώσεων αυτών, παρέχεται 

δυνατότητα παρέκκλισης από την υποχρεωτική απόρριψη του αναδόχου, εφόσον 

συντρέχουν αποδεδειγµένα οι προϋποθέσεις του άρ. 73 § 3 περ. α' ή β' του Ν. 4412 / 2016. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος είναι εταιρία, για την ασφαλιστική ενηµερότητα - που σε 

κάθε περίπτωση αφορά όλους τους ασφαλιστικούς φορείς και όλους τους εργαζόµενους - 

ισχύουν και τα εξής: 

Α.Ε.: Προσκοµίζουν πιστοποιητικά για τα µέλη τού ∆ιοικητικού Συµβουλίου της, µόνον 

όµως εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις τού Π.∆. 258 / 2005 [ήτοι αυτά είναι µέτοχοι 

κατά ποσοστό 3% τουλάχιστον, οπότε είναι υποχρεωµένες να τα ασφαλίσουν στον 

Ο.Α.Ε.Ε.].  

Ο.Ε.: Προσκοµίζουν πιστοποιητικό για όλα τα µέλη τους.  
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Ε.Ε.: Προσκοµίζουν πιστοποιητικό µόνο για τα οµόρρυθµα µέλη τους.  

Ε.Π.Ε.: Προσκοµίζουν πιστοποιητικό για τους διαχειριστές τους.  

5) Πιστοποιητικά (σύµφωνα µε το άρ. 75 § 2 εδ. α', το άρ. 80 § 12 και το Παράρτηµα ΧΙ του 

Προσαρτήµατος Α' του Ν. 4412 / 2016) ή οποιαδήποτε άλλα κατάλληλα αποδεικτικά µέσα, 

τα οποία να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή τους, 

και πρωτίστως :   

α) Πιστοποιητικό εγγραφής του υποψηφίου αναδόχου στο ανάλογο Επιµελητήριο, από το 

οποίο Πιστοποιητικό θα αποδεικνύονται τόσο η εγγραφή σε αυτό όσο και η διατήρησή 

της µέχρι τον χρόνο υποβολής της προσφοράς,  και 

β) Εκτύπωση των Κ.Α.∆. (Κωδικών Αριθµών ∆ραστηριότητας) από την ∆.Ο.Υ. τού 

υποψηφίου αναδόχου, από την οποία εκτύπωση θα αποδεικνύεται το ειδικότερο 

αντικείµενο της επαγγελµατικής του δραστηριότητας (προκειµένου για νοµικό 

πρόσωπο) ή το ειδικό επάγγελµά του (προκειµένου για φυσικό πρόσωπο). 

6) Πιστοποιητικό της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων, το οποίο να έχει εκδοθεί εντός του τελευταίου τριµήνου από την 

κοινοποίηση της ως άνω ηλεκτρονικής ειδοποίησης (άρ. 80 § 12 του Ν. 4412 / 2016) και 

από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου [για παράβαση της εργατικής 

Νοµοθεσίας] που έχουν εκδοθεί σε βάρος τού υποψηφίου αναδόχου για το χρονικό 

διάστηµα των τελευταίων δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας 

υποβολής προσφορών (άρ. 80 § 2 περ. β' του Ν. 4412 / 2016). Μέχρι να καταστεί εφικτή 

η έκδοση του Πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 

υποψηφίου αναδόχου, χωρίς να απαιτείται επίσηµη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά µε 

την έκδοση του Πιστοποιητικού (άρ. 376 § 17 του Ν. 4412 / 2016).  

7) Για την απόδειξη της συµµόρφωσής του µε πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης προσκοµίζει κατά περίπτωση τα εξής πιστοποιητικά ή 

ισοδύναµά τους, σύµφωνα µε το άρ. 82 του Ν. 4412 / 2016 :  

α) ISO 9001:2008 για το σύστηµα διαχείρισης και ποιότητας,  

β) ISO 14001:2004 για το σύστηµα ποιότητας - περιβαλλοντικής διαχείρισης,  

γ) ISO 18001:2007 για το σύστηµα ποιότητας - διαχείρισης υγιεινής και ασφάλειας. 

Τα πιστοποιητικά αυτά πρέπει να είναι σε ισχύ την ηµεροµηνία διενέργειας του 

∆ιαγωνισµού και να αφορούν το αντικείµενο της ανάθεσης.   

Αν ο υποψήφιος είναι εγγεγραµµένος σε επίσηµους καταλόγους
 
που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτει πιστοποίηση από Οργανισµούς 

πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την 

έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του Ν. 4412 / 2016, µπορεί να 
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προσκοµίζει Πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια Αρχή ή το 

πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο Οργανισµό πιστοποίησης.  

8) Υπεύθυνη δήλωση, στην οποία να δηλώνονται τα εξής: 

α) οι Οργανισµοί κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους ο υποψήφιος οφείλει να 

καταβάλλει εισφορές, 

β) ότι ο υποψήφιος τηρεί τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής Νοµοθεσίας, 

γ) ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου οι λόγοι αποκλεισµού τού άρ. 73 § 4 

περ. στ', ζ', η' και θ' του Ν. 4412 / 2016, 

δ) ότι δεν έχουν εκδοθεί σε βάρος τού υποψηφίου Πράξεις επιβολής προστίµου για 

παραβιάσεις της εργατικής νοµοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, για το 

χρονικό διάστηµα των τελευταίων δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης τής 

προθεσµίας υποβολής προσφορών, 

ε) ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τού υποψηφίου Υπουργική Απόφαση αποκλεισµού, 

σύµφωνα µε το άρθρο 74 του Ν. 4412 / 2016. Η δήλωση θα πρέπει να έχει συνταχθεί µετά 

την κοινοποίηση της ως άνω ειδοποίησης (άρ. 80 § 12 του Ν. 4412 / 2016). 

9) Για την απόδειξη της νόµιµης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας 

είναι νοµικό πρόσωπο και κατά την κείµενη Νοµοθεσία υποχρεούται να δηλώνει την 

εκπροσώπηση και τις µεταβολές του σε αρµόδια Αρχή (π.χ. Γ.Ε.ΜΗ.), προσκοµίζει 

σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά 

περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, 

αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα σε περίπτωση Α.Ε., κ.λπ.., ανάλογα µε τη 

νοµική µορφή του οικονοµικού φορέα), συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου 

εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. Για την απόδειξη της 

νόµιµης σύστασης και των µεταβολών του νοµικού προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει 

από πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής (π.χ. γενικό πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ.), αρκεί η 

υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του. Στις 

λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα νόµιµης σύστασης και 

µεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κ.λπ.., 

ανάλογα µε τη νοµική µορφή του οικονοµικού φορέα), συνοδευόµενα από υπεύθυνη 

δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.  

10) Σε κάθε περίπτωση εκπροσώπησης (π.χ. νοµικό πρόσωπο, κοινοπραξία, συνεταιρισµός 

κ.λπ.), το παραστατικό της νόµιµης εκπροσώπησής του, τόσο γενικά όσο και για την 

υπογραφή της συγκεκριµένης Σύµβασης (µε αναγραφή του τίτλου και του αριθµού της 

∆ιακήρυξης). Από την υποχρέωση ειδικής εξουσιοδότησης εξαιρούνται οι Ο.Ε. Σε 
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περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας, τα παραπάνω αφορούν τον καθένα από όσους 

συµµετέχουν στην ένωση ή την κοινοπραξία (άρ. 93 εδ. τελ. του Ν. 4412 / 2016). Τέλος, 

σε περίπτωση που η συµµετέχουσα επιχείρηση συναπαρτίζεται από περισσότερες της µιας 

επιχειρήσεις, τα απαιτούµενα δικαιολογητικά κατακύρωσης προσκοµίζονται για όλες τις 

επιχειρήσεις που την συναπαρτίζουν, ενώ η προσφορά υπογράφεται από τους 

εκπροσώπους όλων όσων συµπράττουν, και επιπλέον απαιτείται δήλωση σύστασης ένωσης 

παρόχων υπηρεσιών, στην οποία θα περιγράφεται το αντικείµενο των εργασιών καθενός 

από τους συµµετέχοντες, ή το µέρος αυτού που αντιστοιχεί στον καθένα εξ αυτών επί του 

συνόλου της προσφοράς, καθώς επίσης ο εκπρόσωπος της ένωσης έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής και ο νόµιµος αναπληρωτής του. Το αποδεικτικό ισχύουσας εκπροσώπησης σε 

περίπτωση νοµικού προσώπου θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες 

ηµέρες πριν από την υποβολή του (άρ. 80 § 12 του Ν. 4412 / 2016). 

11) Τις ειδικές αδειοδοτήσεις που ενδεχοµένως προβλέπονται από την κείµενη Νοµοθεσία για 

τη νόµιµη άσκηση των δραστηριοτήτων του.  

12) Αν ο προσωρινός ανάδοχος είναι Συνεταιρισµός, υποβάλλονται τα - κατά τα ανωτέρω - 

κατά περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά, καθώς και βεβαίωση της αρµόδιας Υπηρεσίας 

στην οποία δηλώνεται ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. 

13) Αν ο προσωρινός ανάδοχος είναι ένωση προµηθευτών, υποβάλλονται τα - κατά τα 

ανωτέρω - κατά περίπτωση αναγκαία δικαιολογητικά, για κάθε υποψήφιο που συµµετέχει 

στην ένωση (άρ. 19 § 2 του Ν. 4412 / 2016).  

14) Αν ο προσωρινός ανάδοχος είναι εγκατεστηµένος στην αλλοδαπή, όσα από τα ανωτέρω 

δικαιολογητικά εκδίδονται από δηµόσιες Αρχές, εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα 

Νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένος, από τις Αρχές της οποίας εκδίδονται τα 

σχετικά πιστοποιητικά. 

15) Αν ο προσωρινός ανάδοχος προτίθεται να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

προσκοµίζει έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών (άρ. 78 § 1 του Ν. 4412 / 2016), που 

σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να αφορά τη συγκεκριµένη ανάθεση. Η ως άνω δέσµευση 

µπορεί να προκύπτει από ιδιωτικό συµφωνητικό µεταξύ του αναδόχου  και των τρίτων, 

στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο 

έγγραφο αποδεικτικό µέσο. Πρέπει ωστόσο τα έγγραφα αυτά να συνοδεύονται από 

υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου αναδόχου, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους (άρ. 

80 § 13 του Ν. 4412 / 2016), ενώ η δήλωση θα πρέπει να φέρει οπωσδήποτε την ψηφιακή 

υπογραφή του υποψηφίου αναδόχου, µε ηµεροµηνία µετά την έναρξη της διαγωνιστικής 

διαδικασίας (άρ. 92 § 8 του Ν. 4412 / 2016). 
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16) Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της Σύµβασης, υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της υπ' 

αρ. 20977 / 23-8-2007 Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 

[«∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν. 3310 / 2005, όπως τροποποιήθηκε 

µε τον Ν. 3414 / 2005» (ΦΕΚ Β’ 1673)], που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρ. 5 § 5 

του Ν. 3310 / 2005. Στην δήλωση αναγράφεται ότι δεν έχει εκδοθεί εις βάρος του 

αναδόχου καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρ. 3 του Ν. 3414 / 2005. 

 

Όσα από τα - ηλεκτρονικά υποβαλλόµενα και στη συνέχεια εγγράφως προσκοµιζόµενα - 

έγγραφα δεν είναι δηµόσια (δηλαδή δεν έχουν εκδοθεί από ∆ηµόσια Αρχή), αν έχουν συνταχθεί 

από τον υποψήφιο ανάδοχο θα πρέπει οπωσδήποτε να φέρουν την ψηφιακή υπογραφή του, ενώ αν 

έχουν συνταχθεί από τρίτο πρόσωπο θα πρέπει να συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του 

υποψηφίου αναδόχου, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους (άρ. 80 § 13 του Ν. 4412 / 2016), 

ενώ η δήλωση θα πρέπει να φέρει οπωσδήποτε την ψηφιακή υπογραφή του υποψηφίου αναδόχου, 

µε ηµεροµηνία υπογραφής µετά την έναρξη της διαγωνιστικής διαδικασίας (άρ. 92 § 8 του Ν. 

4412 / 2016). 

Όλα τα ανωτέρω υποβάλλονται µέσω του Συστήµατος σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και 

επιπλέον προσκοµίζονται σε έγγραφη µορφή εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την εποµένη 

της ηµέρας ηλεκτρονικής υποβολής τους, πλην όσων εξαιρούνται από ειδικές νοµοθετικές 

ρυθµίσεις. Τα έγγραφα προσκοµίζονται εντός σφραγισµένου  φακέλου µε τη σήµανση 

«∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», ενώ κατά τα λοιπά ισχύουν όσα έχουν προαναφερθεί για τα 

δικαιολογητικά συµµετοχής.  

Σε περίπτωση µη συµµόρφωσης του προσωρινού αναδόχου, η Επιτροπή Αξιολόγησης 

εφαρµόζει το άρ. 103 § 2 του Ν. 4412 / 2016, εφόσον αυτό τής ζητηθεί και συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις εφαρµογής του, ενώ σε περίπτωση µη τελικής συµµόρφωσης του προσωρινού 

αναδόχου εφαρµόζεται η § 4 του ίδιου άρθρου.  

Η Αναθέτουσα Αρχή, ακόµη και αν προσκοµιστούν εµπρόθεσµα όλα τα ανωτέρω και αυτά 

είναι απολύτως σύµφωνα µε τον Νόµο, αποκλείει τον προσωρινό - αλλά και κάθε άλλο υποψήφιο 

- ανάδοχο, σε περίπτωση που διαπιστωθεί µε κάθε νόµιµο τρόπο ότι συντρέχει στο πρόσωπό του 

οποιοδήποτε από τα παρακάτω κωλύµατα: 

α) οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις του άρ. 73 § 4 περ. στ', ζ', η' και θ' του Ν. 4412 / 2016.  

Ειδικότερα: 

i) εάν ο υποψήφιος ανάδοχος έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης 
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σύµβασης µε αναθέτουσα Αρχή που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της 

προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις. 

ii) εάν ο υποψήφιος ανάδοχος 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, εάν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή εάν δεν είναι 

σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 79 του Ν. 

4412 / 2016.  

iii) εάν ο υποψήφιος ανάδοχος επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, 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. 

iv) εάν ο υποψήφιος ανάδοχος έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει 

εν αµφιβόλωι την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το 

δικαίωµα συµµετοχής σε διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων και καταλαµβάνει τη 

συγκεκριµένη διαδικασία. Ως σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα νοούνται επίσης και η 

παράλειψη των αναφερόµενων περιπτώσεων στο άρθρο 68 του Ν. 3863 / 2010, και ιδιαίτερα των 

λόγων που αναφέρονται στην παρ. 2 περ. γ΄. 

Εάν στις παραπάνω περιπτώσεις αποκλεισµού η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε 

αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού 

γεγονότος.
 

β) µη τήρηση των διατάξεων που περιγράφονται στο άρ. 18 § 2 και στο Παράρτηµα Χ του 

Προσαρτήµατος Α' του ίδιου Νόµου (διατάξεις περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής Νοµοθεσίας), 

γ) αποκλεισµός από ∆ιαγωνισµό του Ελληνικού ∆ηµοσίου µε Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης 

(Γεν. Γραµµατεία Εµπορίου), προκειµένου δε για αλλοδαπό, αποκλεισµός από αντίστοιχη Αρχή 

του κράτους της έδρας του. 

δ) σε περίπτωση σύµπραξης, ότι συµµετέχουν (ο καθένας από τους συµπράττοντες ξεχωριστά), 

άµεσα ή έµµεσα, στον ∆ιαγωνισµό, µε περισσότερες από µία συµµετοχές (σχήµατα 

διαγωνιζοµένων). 

 

 Ο αποκλεισµός του υποψηφίου είναι υποχρεωτικός σε περίπτωση που συντρέχει 

παραβίαση διατάξεων που αφορούν : α) το Ποινικό Μητρώο,  β) τη Φορολογική ή την 

Ασφαλιστική ενηµερότητα,  γ) το άρ. 18 § 2 του Ν. 4412 / 2016,  δ) αν έχει εκδοθεί εις βάρος τού 

υποψηφίου η Κ.Υ.Α. του άρ. 74 § 3 του Ν. 4412 / 2016. Σε περίπτωση που η περίοδος 
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αποκλεισµού λόγω ποινικής καταδίκης δεν έχει καθοριστεί µε την αµετάκλητη καταδικαστική 

Απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της αµετάκλητης καταδίκης. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις ο αποκλεισµός του υποψηφίου αποτελεί διακριτική 

ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποφασίζει µε βάση τα οριζόµενα στο άρ. 73 του Ν. 

4412 / 2016.   

Επισηµαίνεται ότι, σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι 

αποκλεισµού ισχύουν για καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει 

λόγος αποκλεισµού και για έναν µόνο συµµετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή 

προσφορά αποκλείεται από τον ∆ιαγωνισµό. 

 

Αποσφράγιση φακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» και έλεγχος των εγγράφων. 

Η αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» και ο έλεγχος των 

εγγράφων (τόσο σε ηλεκτρονική όσο και σε έντυπη µορφή) πραγµατοποιούνται κατά τον χρόνο 

που ορίζει η Αναθέτουσα Αρχή και γνωστοποιείται - µέσω του Συστήµατος - σε όσους 

δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που υποβλήθηκαν, ενώ ακολουθείται η 

διαδικασία που προβλέπεται και για τους φακέλους συµµετοχής (άρ. 6 και 7 της παρούσας). 

Αµέσως µετά την ανωτέρω αποσφράγιση και τον έλεγχο, οι συµµετέχοντες στο 

∆ιαγωνισµό αποκτούν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο του ηλεκτρονικού φακέλου των 

∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε και ελέγχθηκε, καθώς επίσης και πρόσβαση 

στα έγγραφα που έχουν κατατεθεί εντύπως (άρ. 13 της Υ.Α. Π1 / 2390 / 2013, άρ. 21 του Ν. 4412 

/ 2016 και άρ. 5 του Ν. 2690 / 1999). 

Ακολουθεί η σύνταξη του Πρακτικού Κατακύρωσης από την Επιτροπή Αξιολόγησης και η 

διαδικασία έγκρισής του από την Οικονοµική Επιτροπή [εντός µέγιστης προθεσµίας δέκα (10) 

εργασίµων ηµερών από την υποβολή του Πρακτικού, άρ. 221 Α § 2 του Ν. 4412 / 2016] και 

ελέγχου νοµιµότητας της Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Υπογραµµίζεται ότι στην κατακυρωτική Απόφαση πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται µνεία 

των διατάξεων των άρ. 104 § 1 εδ. β' και 105 § 1 εδ. α' του Ν. 4412 / 2016, που αφορούν 

προθεσµίες για την υποχρεωτική αναστολή υπογραφής της Σύµβασης σύµφωνα µε τα οριζόµενα 

στα άρ. 360 κ.ε. του ίδιου Νόµου.  

Η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο ανάδοχο που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή για το 

σύνολο του αντικειµένου.  

Κατά τα λοιπά εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρ. 103 του Ν. 4412 / 2016. 

 

Υπογραφή Σύµβασης. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης, την 

σύνταξη Πρακτικού, την έγκρισή του µε Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και τον έλεγχο 
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νοµιµότητας της τελευταίας (όπως ακριβώς ισχύει και για τη διαδικασία ελέγχου των 

δικαιολογητικών συµµετοχής), όλα αυτά ανακοινώνονται - µέσω του Συστήµατος - στον οριστικό 

ανάδοχο και σε όλους τους υπόλοιπους υποψηφίους αναδόχους.  

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κατακύρωσης και πριν την ανακοίνωση του 

αποτελέσµατος στον οριστικό ανάδοχο και την υπογραφή τής Σύµβασης µεσολαβούν οι εξής 

διαδικασίες: α) η αποστολή ολόκληρου του φακέλου της διαγωνιστικής διαδικασίας από την 

Αναθέτουσα Αρχή στον αρµόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου και ο έλεγχός του, ενώ η 

έκδοση σύµφωνης γνώµης τού Επιτρόπου αποτελεί απαράβατη προϋπόθεση για την ολοκλήρωση 

της διαδικασίας και την υπογραφή της Σύµβασης,  και  β)  η διαδικασία που προβλέπει το άρ. 105 

§ 3 περ. γ' του Ν. 4412 / 2016. 

Με την - µέσω του Συστήµατος - ανακοίνωση της κατακύρωσης στον οριστικό ανάδοχο, 

και υπό την απαραίτητη προϋπόθεση της προηγούµενης τήρησης όλων των προϋποθέσεων που 

θέτει το άρ. 105 §§ 2-3 του Ν. 4412 / 2016, η Σύµβαση θεωρείται ως συναφθείσα (η ισχύς της 

ωστόσο άρχεται από την ανάρτησή της στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων - Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.), το δε έγγραφο που υπογράφεται έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα 

(άρ. 105 § 5 εδ. α' του Ν. 4412 / 2016). Σε περίπτωση αµφιβολίας ως προς το περιεχόµενο της 

Σύµβασης, το κείµενό της κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτη στηρίζεται, εκτός της 

περίπτωσης κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 

Ο ανάδοχος στον οποίο κατακυρώθηκε το έργο, υποχρεούται να προσέλθει εντός δέκα (10) 

ηµερολογιακών ηµερών, αρχοµένων από την ηµεροµηνία της ηλεκτρονικής ανακοίνωσης, για την 

υπογραφή της Σύµβασης, σύµφωνα µε το άρ. 105 § 4 του Ν. 4412 / 2016, προσκοµίζοντας και την 

προβλεπόµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της Σύµβασης.  

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν ανταποκριθεί καθ’ οποιονδήποτε τρόπο στις 

υποχρεώσεις του για την υπογραφή της Σύµβασης, η κατακύρωση γίνεται στον υποψήφιο µε την 

αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή, ενώ ο αρχικός ανάδοχος απορρίπτεται (µε Απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής). Αν κανένας από τους υποψηφίους που έχουν υποβάλει αποδεκτές 

προσφορές δεν ανταποκριθεί σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ∆ιακήρυξη και απορριφθούν όλοι, ο 

διαγωνισµός µαταιώνεται (άρ. 106 § 1 του Ν. 4412 / 2016).  

 

 

ΑΡΘΡΟ 9  

ΕΝΝΟΜΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ     

Α) Προσφυγή κατά της ∆ιακήρυξης και της διαγωνιστικής διαδικασίας 

Σύµφωνα µε τα άρ. 346 κ.ε. του Ν. 4412 / 2016 (σε συνδυασµό µε το άρ. 379 §§ 7-8 και § 

11 του ίδιου Νόµου), όπως αυτά τροποποιήθηκαν µε τον Ν. 4456 / 2017 "Συµπληρωµατικά µέτρα 

εφαρµογής του Κανονισµού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141 / 2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κοµµάτων 
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και ιδρυµάτων, µέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρµοδιότητας Υπουργείου 

Εσωτερικών και άλλες διατάξεις" (ΦΕΚ 24 Α / 1-3-2017) και ισχύουν, κάθε ενδιαφερόµενος, ο 

οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί Σύµβαση βάσει της παρούσας ∆ιακήρυξης και έχει 

υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής 

κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ή εσωτερικής Νοµοθεσίας, δικαιούται να προσφύγει στην Αρχή 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (στο εξής Α.Ε.Π.Π.), υποβάλλοντας προσφυγή (άρ. 360), 

και επίσης να ζητήσει προσωρινή προστασία (άρ. 366) ή την ακύρωση παράνοµης πράξης ή 

παράλειψης (άρ. 367) ή την ακύρωση Σύµβασης που έχει συναφθεί παράνοµα (άρ. 368). 

Περαιτέρω, δικαιούται να ζητήσει δικαστική προστασία, είτε εναντίον της Απόφασης της 

Α.Ε.Π.Π. (άρ. 372), είτε σε κάθε περίπτωση αξίωσης αποζηµίωσης (άρ. 373). Η άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής αποτελεί υποχρεωτικό προαπαιτούµενο για την άσκηση των ένδικων 

βοηθηµάτων των άρ. 372-373 (δικαστικής προστασίας).  

Η προθεσµία για την άσκηση της προσφυγής ρυθµίζεται στο άρ. 361, ανάλογα µε την 

περίπτωση. 

Η προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) και περιέχει 

τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά της (άρ. 362 § 1), ενώ κάθε 

ενδιαφερόµενος - του οποίου επηρεάζονται τα συµφέροντα από την προσφυγή - δικαιούται να 

ασκήσει παρέµβαση υπέρ της διατήρησης της προσβαλλόµενης Πράξης (άρ. 362 § 3). 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προσφυγής κατατίθεται παράβολο υπέρ του ∆ηµοσίου, 

ύψους 0,50 % της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της Σύµβασης, που κυµαίνεται µεταξύ 

600 € και 15.000 €, ενώ όλες οι λεπτοµέρειες που αφορούν το παράβολο καθορίζονται στο άρ. 

363. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εισόδου 

(Κ.Α.Ε.) 3741 («παράβολα από κάθε αιτία»). 

Η προθεσµία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκησή της δεν κωλύουν την πρόοδο 

της διαγωνιστικής διαδικασίας (άρ. 364 εδ. β', µε την επιφύλαξη του άρ. 366 §§ 1-2 που αφορά τη 

λήψη προσωρινών µέτρων), κωλύουν όµως τη σύναψη της Σύµβασης (άρ. 364 § 1, αλλά µε τις 

εξαιρέσεις τής § 2 του ίδιου άρθρου). 

Η εξέταση της προσφυγής και τα αποτελέσµατά της ρυθµίζονται από τα άρ. 365-367. 

Συναφθείσα Σύµβαση µπορεί να ακυρωθεί µε Απόφαση της Α.Ε.Π.Π., κατόπιν άσκησης 

προδικαστικής προσφυγής, σύµφωνα µε τα άρ. 368-371. 

Η δικαστική προστασία ρυθµίζεται από τα άρ. 372 (αίτηση αναστολής εκτέλεσης ή 

ακύρωσης της Απόφασης της Α.Ε.Π.Π.), και 373 (αξίωση αποζηµίωσης αποκλεισθέντος 

υποψηφίου αναδόχου, µε αναλογική εφαρµογή των διατάξεων 197-198 του Αστικού Κώδικα ή 

των γενικών διατάξεων, κατά περίπτωση). 

Σε περίπτωση που υποβληθεί προσφυγή, πριν την υπογραφή της Σύµβασης εφαρµόζεται 

επιπλέον και η διαδικασία που προβλέπει το άρ. 105 § 3 περ. γ' του Ν. 4412 / 2016. 
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Β) Προσφυγή κατά Αποφάσεων κατά την εκτέλεση της Σύµβασης 

Κατά των Αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν εις βάρος του αναδόχου 

κυρώσεις των άρ. 203, 206, 207, 208, 213, 218, 219 και 220 του Ν. 4412 / 2016 καθώς και κατ΄ 

εφαρµογή των συµβατικών όρων, αυτός δικαιούται να ασκήσει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας 

και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών 

από την ηµεροµηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης τής σχετικής Απόφασης. Η 

εµπρόθεσµη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόµενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής 

αποφασίζει η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από γνωµοδότηση της αρµόδιας γνωµοδοτικής 

Επιτροπής (του άρ. 221 § 11 περ. β' και δ' του Ν. 4412 / 2016), εντός προθεσµίας τριάντα (30) 

ηµερών από την άσκησή της, άλλως η προσφυγή θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της 

Απόφασης αυτής δεν χωρεί άσκηση άλλης - οποιασδήποτε φύσης - διοικητικής προσφυγής. Αν 

κατά της Απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα προσφυγή ή αν αυτή 

απορριφθεί, η Απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα προσφυγή, αναστέλλονται 

οι συνέπειες της Απόφασης µέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ   

Οι επιστολές κατατίθενται υπό µορφή : 1) εγγυητικής επιστολής αναγνωρισµένης τράπεζας 

που λειτουργεί νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο Κράτος - Μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου η οποία κυρώθηκε µε τον Ν. 2513 / 1997,  2) 

γραµµατίου σύστασης χρηµατικής παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών & ∆ανείων. 

[Σχετικά µε τα γραµµάτια σύστασης χρηµατικής παρακαταθήκης του Ταµείου Παρακαταθηκών 

και ∆ανείων, πρβλ. και το σχετικό διευκρινιστικό έγγραφο της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. (Α∆Α: 

7ΝΣΡΟΞΤΒ-975)], 3) εγγυητικής επιστολής από χρηµατοδοτικό ίδρυµα ή ασφαλιστική 

επιχείρηση κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 

2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, 

το δικαίωµα αυτό,  ή  4)  εγγυητικής επιστολής από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. 

 

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής.  

Για τη συµµετοχή στο ∆ιαγωνισµό ο υποψήφιος ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

καταθέσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 2 % του προϋπολογισµού της ∆ιακήρυξης  

εκτός του Φ.Π.Α. (άρ. 72 § 1 εδ. α'  του Ν. 4412 / 2016), και συγκεκριµένα ποσού 12.096,77 €. Σε 
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περίπτωση  που το ποσό της εγγυητικής επιστολής υπολείπεται του παραπάνω ποσού, η προσφορά 

απορρίπτεται στο σύνολό της, ενώ σε περίπτωση που το έντυπο της επιστολής δεν είναι 

διατυπωµένο στην Ελληνική θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσηµη µετάφρασή του.  

Ο χρόνος ισχύος της επιστολής πρέπει να είναι τουλάχιστον 30 ηµερολογιακών ηµερών 

από την εποµένη της λήξης ισχύος των προσφορών.  

Η επιστολή επιστρέφεται στους µη αναδόχους µε την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, ενώ στον ανάδοχο κατά την υπογραφή της Σύµβασης, και αφού προηγουµένως έχει 

αντικατασταθεί µε την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.  

Στην εγγυητική επιστολή πρέπει να αναγράφονται - µε ποινή απαραδέκτου - τα εξής: 

α. Η ηµεροµηνία έκδοσης. 

β. Ο εκδότης. 

γ. Ο αριθµός της επιστολής. 

δ. Η πλήρης επωνυµία και τη διεύθυνση του προσώπου υπέρ του οποίου εκδίδεται η επιστολή. 

ε. Ο αριθµός της ∆ιακήρυξης. 

στ. Η Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 

ζ. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

η. Ο χρόνος λήξης της. 

θ. Οι όροι ότι: 

1. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της 

ένστασης της διζήσεως. 

2. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής και θα 

καταβληθεί ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

3. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της 

εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, που θα υποβληθεί πριν από την 

ηµεροµηνία λήξης της εγγύησης. 

 

2. Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.  

Για την καλή εκτέλεση των όρων της Σύµβασης, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

καταθέσει εγγυητική επιστολή που να καλύπτει το 5 % επί της αξίας του αντικειµένου που 

αναλαµβάνει, χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α. (άρ. 72 § 1 εδ. γ' του Ν. 4412 / 2016).  

Σε περίπτωση που το ποσό της εγγυητικής επιστολής υπολείπεται του προβλεπόµενου 

κατά τα ανωτέρω, η επιστολή απορρίπτεται στο σύνολό της, ενώ σε περίπτωση που το έντυπο της 

επιστολής δεν είναι διατυπωµένο στην Ελληνική θα πρέπει να συνοδεύεται από επίσηµη 

µετάφρασή του.  

Ο χρόνος ισχύος της επιστολής πρέπει να είναι τουλάχιστον 60 ηµερολογιακών ηµερών, 

αρχοµένων από την εποµένη της λήξης ισχύος της Σύµβασης.  
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Το ποσό της επιστολής επιστρέφεται στον ανάδοχο εφόσον η Σύµβαση έχει αποδεδειγµένα 

και αναµφισβήτητα εκτελεστεί κατά τρόπο άψογο ή έχουν εκκαθαριστεί τυχόν απαιτήσεις που 

έχουν προκύψει εις βάρος του αναδόχου. 

Στην εγγυητική επιστολή πρέπει να αναγράφονται - µε ποινή απαραδέκτου - τα εξής: 

α. Η ηµεροµηνία έκδοσης. 

β. Ο εκδότης. 

γ. Ο αριθµός της επιστολής. 

δ. Η πλήρης επωνυµία και τη διεύθυνση του προσώπου υπέρ του οποίου εκδίδεται η επιστολή. 

ε. Ο αριθµός της ∆ιακήρυξης. 

στ. Η Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 

ζ. Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση. 

η. Ο χρόνος λήξης της. 

θ. Ο αριθµός και ο τίτλος της Σύµβασης. 

ι. Οι όροι ότι: 

1. Η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της 

ένστασης της διζήσεως. 

2. Το ποσό της εγγύησης τηρείται στην διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής και θα καταβληθεί 

ολικά ή µερικά µέσα σε τρεις (3) ηµέρες µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

3. Ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης 

ύστερα από έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, που θα υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία 

λήξης της εγγύησης. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί µε τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 

εγγυητικές επιστολές (είτε συµµετοχής είτε καλής εκτέλεσης) προκειµένου να διαπιστώσει την 

εγκυρότητά τους (άρ. 72 § 5 του Ν. 4412 / 2016).    

  Για όσα ζητήµατα δεν ρυθµίζονται στο παρόν άρθρο, ισχύουν τα αναφερόµενα στη 

σχετική περί προµηθειών Νοµοθεσία (άρ. 72 του Ν. 4412 / 2016). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11   

∆ΙΑΡΚΕΙΑ, ΕΚΤΕΛΕΣΗ & ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Τα έγγραφα της Σύµβασης, κατά φθίνουσα σειρά ισχύος τους, είναι τα εξής (άρ. 2 § 1 του 

Ν. 4412 / 2016):  

α) η Σύµβαση και τα Παραρτήµατά της,   

β) η ∆ιακήρυξη και τα Παραρτήµατά της (συµπεριλαµβανοµένου του Ε.Ε.Ε.Σ.), 

γ) οι συµπληρωµατικές πληροφορίες στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 
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δ) η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου. 

Η περίοδος ισχύος της Σύµβασης αρχίζει (υπό την προϋπόθεση ότι έχουν τηρηθεί όλες οι 

προϋποθέσεις που θέτει το άρ. 105 §§ 2-3 του Ν. 4412 / 2016) από την ανάρτησή της στο 

Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. και λήγει στις 31-12-2022. 

Η εκτέλεση των επιµέρους τµηµάτων της Σύµβασης είναι δυνατόν να µεταβάλλεται 

χρονικά ή ποσοτικά, µετά από ρητή και εκ των προτέρων συµφωνία των συµβαλλοµένων και 

έγκρισή της από την Οικονοµική Επιτροπή της Π.Κ.Μ., υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα 

µεταβάλλονται το τελικό χρονοδιάγραµµα και οι υπόλοιποι όροι υλοποίησης της Σύµβασης και 

δεν θα παραβιάζονται οι ρυθµίσεις του άρ. 132 του Ν. 4412 / 2016. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να µην χρησιµοποιήσει τη Σύµβαση, είτε για ολόκληρο 

είτε για µέρος του χρόνου ισχύος της, ή ακόµη και για ολόκληρο ή µέρος από το συµβατικό της 

αντικείµενο, χωρίς να απαιτείται η καταβολή αποζηµίωσης στον ανάδοχο, εφόσον καλύψει τις 

ανάγκες της από άλλους φορείς του ∆ηµοσίου ή από δωρεές ή εφόσον δεν υφίστανται πλέον οι 

αντίστοιχες ανάγκες.   

 Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να προβεί σε µονοµερή τροποποίηση της Σύµβασης κατά 

τη διάρκειά της, χωρίς νέα διαδικασία σύναψης Σύµβασης, εφόσον συντρέξουν οι προϋποθέσεις 

του άρ. 132 του Ν. 4412 / 2016.  

  Περαιτέρω, τροποποίηση της Σύµβασης µπορεί να υπάρξει και κατόπιν έγγραφης 

συµφωνίας των συµβαλλοµένων και έγκρισής της από την Οικονοµική Επιτροπή της Π.Κ.Μ., υπό 

την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση δεν θα παραβιάζει τις ρυθµίσεις του άρ. 132 του Ν. 4412 / 

2016.  

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος - χωρίς να συντρέχει αποδεικνυόµενος λόγος ανωτέρας βίας 

- δεν ανταποκρίνεται µε συνέπεια στις από το Νόµο ή τη Σύµβαση υποχρεώσεις του, αυτή 

καταγγέλλεται µονοµερώς από την Αναθέτουσα Αρχή µε όλες τις προβλεπόµενες συνέπειες, που 

περιγράφονται παρακάτω (άρ. 13).  

Σε περίπτωση που οι ελεγκτικοί µηχανισµοί του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας, (ΣΕΠΕ) 

ή του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ διαπιστώσουν παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνοµη 

απασχόληση αλλοδαπών ή παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής Νοµοθεσίας, 

ενηµερώνουν εγγράφως την Αναθέτουσα Αρχή. Επίσης, την ενηµερώνουν εγγράφως για τις 

Πράξεις επιβολής προστίµου που αφορούν τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις. Η Πράξη 

επιβολής προστίµου στον ανάδοχο για παραβάσεις της εργατικής Νοµοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται από τις κείµενες διατάξεις ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας για 

δεύτερη φορά κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης οδηγεί υποχρεωτικά στην καταγγελία 

της Σύµβασης από την Αναθέτουσα Αρχή και στην κήρυξη του αναδόχου έκπτωτου. 

Τέλος, η εκχώρηση ή µεταβίβαση ή η ανάθεση της εκτέλεσης της Σύµβασης ή µέρους της 

από τον ανάδοχο σε τρίτο πρόσωπο, καθώς και η υπεργολαβία, απαγορεύονται και οδηγούν σε 
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δικαίωµα µονοµερούς καταγγελίας εκ µέρους της Π.Ε.Χ. και στην επιβολή των νόµιµων 

κυρώσεων εις βάρος του αναδόχου.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΠΛΗΡΩΜΗ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η συνολική δαπάνη (µέχρι 750.000,00 €, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., που 

αναλύεται σε µέχρι 100.000,00 € για το 2020, σε µέχρι 250.000,00 € για το 2021 και σε µέχρι 

400.000,00 € για το 2022) βαρύνει τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 

συγκεκριµένα της Π.Ε. Χαλκιδικής, και ειδικότερα τον Ε.Φ. 724 ΚΑΕ 9781.01.01.  

Υπογραµµίζεται ότι ο ανάδοχος δεν δικαιούται να ζητήσει την καταβολή ποσών ανώτερων 

από αυτά των επιχορηγήσεων, έστω και αν πρόκειται για δεδουλευµένα ποσά. 

Σε περίπτωση εξάντλησης του ανώτατου ποσού που προβλέπει ο προϋπολογισµός της 

παρούσας για το εκάστοτε τρέχον έτος, η Αναθέτουσα Αρχή ενηµερώνει εγγράφως τον ανάδοχο 

και αναστέλλεται η εκτέλεση της Σύµβασης για τον υπόλοιπο χρόνο του έτους εκείνου. 

Η πληρωµή του αναδόχου θα γίνεται από το Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστικής & 

Ταµειακής ∆ιαχείρισης της Υποδ/νσης Οικονοµικού & Ανθρώπινων Πόρων της Π.Ε.Χ., αφού 

πρώτα θα έχουν προσκοµιστεί τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρ. 200 του 

Ν. 4412 / 2016 και που θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε όσα ορίζουν ο Κώδικας Φορολογίας 

Εισοδήµατος και η υπ' αρ. 2024709 / 601 / 0026 / 8-4-1998 (Φ.Ε.Κ. 431 Β / 1998) Απόφαση του 

Υπουργείου Οικονοµίας & Οικονοµικών.  

Τα δικαιολογητικά αυτά είναι τα εξής (άρ. 200 § 4 του Ν. 4412 / 2016) : 

1. Νόµιµο παραστατικό (τιµολόγιο παροχής υπηρεσιών), 

2. Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας,  

3. Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας, 

4. Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης, που συντάσσεται από την αρµόδια Επιτροπή τής Υποδ/νσης 

Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε.Χ. η οποία συστήνεται για τον σκοπό αυτό. 

 

Οι κρατήσεις επί της συνολικής συµβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, και είναι οι 

εξής:  

1. Παρακράτηση 0,07 % επί της αξίας της Σύµβασης (εκτός Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρ. 4 § 3 του Ν. 4013 / 2011 (όπως τροποποιήθηκε µε το άρ. 44 του Ν. 4605 / 2019), για 

την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.), η οποία κράτηση επιβαρύνεται µε το νόµιµο τέλος χαρτοσήµου 

3% και την επ΄ αυτού εισφορά υπέρ Ο.Γ.Α. 20%, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρ. 12 § 3 του 

Κώδικα Χαρτοσήµου. 
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2. Παρακράτηση 0,02 % επί της αξίας της Σύµβασης (εκτός Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 36 § 6 του Ν. 4412 / 2016, υπέρ του ∆ηµοσίου, στο όνοµα και για λογαριασµό της 

Γενικής ∆/νσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών [για τη χρήση του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.]. Για 

την έναρξη εφαρµογής αυτής της παρακράτησης απαιτείται να εκδοθεί η Κοινή 

Υπουργική Απόφαση που προβλέπεται από το άρθρου 36 § 6. 

3. Παρακράτηση 0,06 % επί της αξίας της Σύµβασης (εκτός Φ.Π.Α.), σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 350 § 3 του Ν. 4412 / 2016, για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). Υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής 

προ φόρων και κρατήσεων και κατατίθεται σε ειδικό τραπεζικό λογαριασµό, η διαχείριση του 

οποίου γίνεται από την Α.Ε.Π.Π.  

4. Κατά την πληρωµή θα παρακρατείται φόρος 8% επί του καθαρού ποσού της αξίας του 

τιµολογίου παροχής υπηρεσιών. (Άρ. 64 της ΠΟΛ 1120 / 25-4-2014 της Γεν. Γραµµατείας 

∆ηµοσίων Εσόδων). 

 

 Κατά τα λοιπά, εφαρµόζονται οι διαδικασίες που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις 

του Ν. 4412 / 2016 και της υπ' αρ. 2024709 / 601 / 0026 / 1998 Απόφασης του Υπουργού 

Οικονοµικών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13  

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ, ΚΥΡΩΣΕΙΣ  

 Η Π.Ε.Χ. διατηρεί το δικαίωµα να καταγγείλει µονοµερώς τη Σύµβαση και να επιφέρει τη 

λύση της, να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο (άρ. 203 § 1 του Ν. 4412 / 2016) ή και να του επιβάλει 

κυρώσεις µε τη µορφή προστίµων (άρ. 207 του Ν. 4412 / 2016), καθώς και να ζητήσει 

αποζηµίωση κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, σε περίπτωση που εκείνος, χωρίς 

υπαιτιότητα της Π.Ε.Χ., δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του, είτε καθυστερώντας στην 

εκπλήρωσή τους είτε µε οποιονδήποτε άλλο τρόπο, µε µοναδική εξαίρεση την αποδεικνυόµενη 

ανωτέρα βία.  

Ειδικότερα, καταγγελία και λύση επέρχεται στις εξής περιπτώσεις: 

1) Παράβαση των όρων της Σύµβασης, κυρίως ως προς την ποιότητα των παρεχόµενων 

υπηρεσιών ή τον χρόνο υλοποίησης της Σύµβασης.  

2) Εκχώρηση ή µεταβίβαση της Σύµβασης ή µέρους του αντικειµένου της ή υπεργολαβία από τον 

ανάδοχο σε τρίτον. 

3) Πτώχευση του αναδόχου ή υποβολή του σε δικαστική αντίληψη ή συµπαράσταση, εταιρική 

λύση και εκκαθάριση, αναγκαστική εκτέλεση ή αναγκαστική διαχείριση της εταιρίας του ή 

άλλη ανάλογη κατάσταση. 
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4) Έκδοση αµετάκλητης καταδικαστικής Απόφασης σε βάρος του αναδόχου για αδίκηµα 

σχετιζόµενο µε την άσκηση της επαγγελµατικής του δραστηριότητας ή για κάποιο από τα 

αδικήµατα που περιγράφονται στο άρ. 73 § 1 του Ν. 4412 / 2016. 

5) Οποιαδήποτε από τις περιπτώσεις των άρ. 133 ή 203 § 1 του Ν. 4412 / 2016. 

Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την κοινοποίηση της σχετικής 

Απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής στον ανάδοχο. Ωστόσο, η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 

δικαίωµα να τάξει προθεσµία συµµόρφωσης στον ανάδοχο, σε όσες περιπτώσεις αυτό 

προβλέπεται από τον Νόµο και είναι εφικτό και σκόπιµο. Η προθεσµία συµµόρφωσης 

κοινοποιείται µε επιστολή, η οποία περιλαµβάνει και συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις 

οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, η δε τασσόµενη προθεσµία δεν µπορεί να είναι µικρότερη 

των πέντε (5) ηµερών. Αν η προθεσµία που θα τεθεί παρέλθει άπρακτη, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

αιτιολογηµένα έκπτωτος, µε νέα Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 

Μετά την καταγγελία και την έγγραφη ειδοποίηση του αναδόχου µε κάθε νόµιµο µέσο, 

αυτός υποχρεούται να απόσχει από τη διενέργεια οποιασδήποτε περαιτέρω δραστηριότητας που 

σχετίζεται µε την εκτέλεση των υποχρεώσεών του, ενώ η Π.Ε.Χ. φροντίζει το συντοµότερο 

δυνατό για τη βεβαίωση τόσο της αξίας του εκτελεσθέντος τµήµατος της Σύµβασης όσο και του 

οφειλόµενου µέρους του τιµήµατος, ενώ παράλληλα αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε 

ποσού προς τον ανάδοχο µέχρι την εκκαθάριση των αµοιβαίων υποχρεώσεων. Η εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει µε Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ενώ η 

Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αξιώσει από τον ανάδοχο αποζηµίωση για κάθε περαιτέρω ζηµία 

που υπέστη εξαιτίας της συµπεριφοράς του, µέχρι του ανώτατου ποσού του συµβατικού τιµήµατος 

που αντιστοιχεί στο µη εκτελεσθέν τµήµα της Σύµβασης. 

Κατά των Αποφάσεων που επιβάλλουν εις βάρος του αναδόχου κυρώσεις των άρ. 203, 

206, 207, 208, 213, 218, 219 και 220 του Ν. 4412 / 2016, καθώς και κατ΄ εφαρµογή των 

συµβατικών όρων, ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει προσφυγή σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρ. 205 του ίδιου Νόµου (βλ. και άρ. 9 της παρούσας).  

Τέλος, κατά του έκπτωτου αναδόχου µπορεί να επιβληθεί και ο προσωρινός αποκλεισµός 

που προβλέπεται στο άρ. 74 § 4 του Ν. 4412 / 2016, σύµφωνα µε το άρ. 203 § 3 εδ. τελ. του ίδιου 

Νόµου. 

Μετά την κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου, για την εκτέλεση του αντικειµένου που είχε 

αναλάβει καλείται ο επόµενος κατά σειρά µειοδότης, στον οποίο προτείνεται να αναλάβει στη 

θέση του έκπτωτου αναδόχου, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς 

που είχε υποβάλει ο έκπτωτος ανάδοχος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης, σύµφωνα µε την πρόβλεψη 

του άρ. 132 § 1 περ. δ' υποπερ. αα' του Ν. 4412 / 2016). Σε περίπτωση µη ύπαρξης άλλου 

µειοδότη ή άρνησης όλων των λοιπών µειοδοτών, ακολουθεί νέα διαγωνιστική διαδικασία για την 
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ανάθεση του αντικειµένου, κατά διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής και κατόπιν 

σχετικής Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής. 

 

* * * 

 

Περιπτώσεις που δεν ρυθµίζονται από την παρούσα ∆ιακήρυξη θα διέπονται από τις 

διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 και τη λοιπή σχετική Νοµοθεσία, ενώ συµπληρωµατικά 

εφαρµόζονται και οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα (άρ. 129 του Ν. 4412 / 2016).  

 

Τέλος, σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ των συµβαλλοµένων, και εφόσον δεν επιτευχθεί 

φιλική ή διαιτητική επίλυση της διαφοράς µέσα σε χρονική προθεσµία 2 µηνών από την εµφάνιση 

της διαφοράς, κάθε δικαστική διαφωνία ή διαφορά που τυχόν ανακύψει θα λύνεται από το καθ’ 

ύλην αρµόδιο ∆ικαστήριο του Πολυγύρου (ή της Θεσσαλονίκης, αν δεν υπάρχει αντίστοιχο 

∆ικαστήριο στον Πολύγυρο), σύµφωνα µε το άρ. 205 Α του Ν. 4412 / 2016 και το λοιπό ελληνικό 

Ουσιαστικό και ∆ικονοµικό ∆ίκαιο.  

 

* * * 

 

Η Προκήρυξη του ∆ιαγωνισµού θα αναρτηθεί στην επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, περίληψη της ∆ιακήρυξης θα δηµοσιευθεί στη "∆ιαύγεια" και σε µια (1) ηµερήσια 

τοπική εφηµερίδα, ενώ ολόκληρη η ∆ιακήρυξη θα αποσταλεί στο Εµπορικό & Βιοµηχανικό 

Επιµελητήριο Χαλκιδικής και στη ∆/νση Στήριξης Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων της Γεν. 

Γραµµατείας Βιοµηχανίας του Υπουργείου Οικονοµίας, Ανάπτυξης και Τουρισµού, και επίσης θα 

αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr), στον 

Πίνακα Ανακοινώσεων της Π.Ε.Χ., στο Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. και στο Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. (στη διαδικτυακή 

πύλη www.promitheus.gov.gr).  

Σχετικά µε τις δηµοσιεύσεις εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 και το άρ. 10 

της Υ.Α. Π1 / 2390 / 21-10-2013, ενώ στην περίπτωση διαφορετικών ηµεροµηνιών λαµβάνεται 

υπόψη η τελευταία. 

Τα έξοδα ανάρτησης στην Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης βαρύνουν την Ευρωπαϊκή 

Ένωση, ενώ αυτά της δηµοσίευσης της περίληψης στον ηµερήσιο τοπικό Τύπο βαρύνουν τον 

ανάδοχο, σύµφωνα µε το άρ. 4 § 3 του Ν. 3548 / 2007. [Η παρ. 3 προστέθηκε µε το άρ. 46 του Ν. 

3801 / 2009, που παραµένει σε ισχύ µέχρι τις 31-12-2020, σύµφωνα µε την επιφύλαξη του άρ. 379 

§ 12 του Ν. 4412 / 2016]. Τα έξοδα βαρύνουν τους αναδόχους αναλογικά, µε βάση τον 

προϋπολογισµό της καταχωρηθείσης εργασίας ανά Οµάδα κατακύρωσης. [Εγκύκλιος 11 (ΑΠ / 

27754 / 28-6-2010) του Υπ. Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης].  
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            Πολύγυρος, 4-11-2020 

 

     Η Πρόεδρος  

της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. 

 

       Αθανασιάδου - Αηδονά Αθηνά 

 

 

* * * 

 

 

Ακολουθούν δέκα (10) Παραρτήµατα, που αποτελούν αναπόσπαστα τµήµατα της ∆ιακήρυξης:  

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙ∆ΙΚΗΣ 

                               

 

      

     

    Πολύγυρος,  … …… 2020  

      

     
  

     

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Τίτλος Σύµβασης : "……". 

Προϋπολογισµός Σύµβασης : Μέχρι … € 

  

Στον Πολύγυρο σήµερα την ………… 2020, ηµέρα ……, µεταξύ αφενός της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, 26
ης

 Οκτωβρίου 64 και εκπροσωπείται 

νόµιµα από τον Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής [δυνάµει της υπ’ αρ. οίκ. 570607 (7712) / 12-9-

2019 [Α∆Α 6Μ1Τ7ΛΛ-ΘΗ3] Απόφασης του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας 

«Μεταβίβαση αρµοδιοτήτων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή 

εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων "Με Εντολή 

Περιφερειάρχη"» (ΦΕΚ 3474 Β' / 16-9-2019)] και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα 

Σύµβαση ως «η Αναθέτουσα Αρχή», και αφετέρου …………, που εδρεύει ………… και 

εκπροσωπείται νόµιµα από …………… και στο εξής θα αναφέρεται στην παρούσα Σύµβαση ως 

«ο Ανάδοχος» (Α.Φ.Μ. αναδόχου ……, ∆.Ο.Υ. ……), συνοµολογήθηκαν και συµφωνήθηκαν τα 

ακόλουθα: 

Η ανάθεση γίνεται ως αποτέλεσµα ανοικτού ηλεκτρονικού µειοδοτικού ∆ιαγωνισµού - άνω 

των ορίων της Κοινοτικής Νοµοθεσίας - που διενεργήθηκε σύµφωνα µε :  
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α) Τις υπ' αριθµούς 23 / 6-4-2020 (Α∆Α: 63ΠΑ7ΛΛ-ΦΘ∆) «Έγκριση τεχνικού 

προγράµµατος επενδυτικών δαπανών Π.Κ.Μ. έτους 2020» και 51 / 29-7-2020 (Α∆Α: 667Ν7ΛΛ-

ΩΦΡ) «Έγκριση 1
ης

 τροποποίησης τεχνικού προγράµµατος επενδυτικών δαπανών Π.Κ.Μ., έτους 

2020» Αποφάσεις τού Περιφερειακού Συµβουλίου της Π.Κ.Μ., 

β) Το υπ' αρ. πρωτ. 456632 / 2210 οίκ. / 27-8-2020 (Α∆ΑΜ 20REQ007230812 2020-08-27) 

Πρωτογενές αίτηµα της Υποδ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών της Π.Ε.Χ.,  

γ) Την υπ’ αρ. αρ. 1217 / 29-9-2020 (Α∆Α Ψ4ΡΤ7ΛΛ-ΟΕ8) Απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής της Π.Κ.Μ., µε την οποία εγκρίθηκαν η διενέργεια του ∆ιαγωνισµού, οι όροι της 

∆ιακήρυξης και η πίστωση για την υλοποίηση της ανάθεσης,  

δ) Την υπ' αρ. πρωτ. 3152 / 17-9-2020 (Α∆Α ΩΒΝ07ΛΛ-∆56, Α∆ΑΜ 20REQ007327498 

2020-09-17) Πράξη Ανάληψης Υποχρέωσης (δέσµευση της πίστωσης) για την πραγµατοποίηση 

της δαπάνης για τα έτη 2020-2022, 

ε) Την υπ’ αρ. 616377 / 2857 / 4-11-2020 (Α∆ΑΜ ……) ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού, µε 

τίτλο "Ανάθεση της κοπής χόρτων και του καθαρισµού δρόµων και πρανών στο οδικό δίκτυο 

Π.Ε.Χ. για τα έτη 2020-2022, µε κωδικό Κ.Α.Π. 2131ΧΑΛ001ΚΑΠ19 και προϋπολογισµό µέχρι 

750.000,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.)", 

στ) Την υπ’ αρ. ……… Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. για την έγκριση του 

αποτελέσµατος του ∆ιαγωνισµού και την κατακύρωση στον ανάδοχο, 

ζ) Την υπ’ αρ. ……… Έγκριση Νοµιµότητας της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας - 

Θράκης για την κατακυρωτική Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής,  

 η) Την υπ' αρ. ……… Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου περί νοµιµότητας 

της όλης διαγωνιστικής διαδικασίας. 

 

Το έργο χρηµατοδοτείται από τον προϋπολογισµό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 

συγκεκριµένα της Π.Ε. Χαλκιδικής, και ειδικότερα τον Ε.Φ. 724, Κ.Α.Ε. 9781.01.01. 

 

 

Άρθρο 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η παροχή υπηρεσιών κοπής χόρτων και καθαρισµού δρόµων και πρανών στο οδικό δίκτυο 

Π.Ε.Χ. για τα έτη 2020-2022, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην προαναφερθείσα ∆ιακήρυξη 

(και τα Παραρτήµατά της) και στην Τεχνική Προσφορά του Αναδόχου. 

Η Σύµβαση δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή στο να υποβάλει οποιοδήποτε αίτηµα για 

παροχή υπηρεσίας. ∆έσµευση θα υπάρχει µόνο εάν και στο µέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή 

αποφασίσει να αναθέσει την παροχή συγκεκριµένης υπηρεσίας σύµφωνα µε τους όρους της 

παρούσας. Ένα αίτηµα για παροχή υπηρεσίας θεωρείται έγκυρο µόνο όταν η Αναθέτουσα Αρχή, 

µε δική της πρωτοβουλία, προβεί στην ρητή ανάθεσή του στον ανάδοχο. 

 

 

Άρθρο 2 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 Όπως αυτές περιγράφονται στην ∆ιακήρυξη (και τα Παραρτήµατά της) και στην Τεχνική 

Προσφορά του Αναδόχου.  

 

 

Άρθρο 3 : ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΤΕΥΧΩΝ 
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Τα έγγραφα της Σύµβασης, κατά φθίνουσα σειρά ισχύος τους, είναι τα εξής (άρ. 2 § 1 του 

Ν. 4412 / 2016):  

α) η Σύµβαση και τα Παραρτήµατά της,   

β) η ∆ιακήρυξη και τα Παραρτήµατά της (συµπεριλαµβανοµένου του Ε.Ε.Ε.Σ.), 

γ) οι συµπληρωµατικές πληροφορίες στο πλαίσιο της διαγωνιστικής διαδικασίας, 

δ) η Τεχνική Προσφορά του αναδόχου. 

 

 
Άρθρο 4 : ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 

Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν 

αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την 

υλοποίηση της παρούσας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων 

λαµβάνει γνώση στο πλαίσιο της υλοποίησης, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του 

και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης 

από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την 

αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της καθώς και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών 

πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον. 

Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε την παρούσα 

χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε 

δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν 

την δεσµεύει µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. 

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε παραβίαση της εµπιστευτικότητας όπως αυτή προσδιορίζεται 

παραπάνω, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς προηγούµενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως 

τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύµβασης. 

 

 

Άρθρο 5 : ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να µεταβιβάσει ή εκχωρήσει ή αναθέσει σε υπεργολάβο την 

εκτέλεση της παρούσας ή µέρους της παρά µόνον υπό τους όρους και προϋποθέσεις τής 

∆ιακήρυξης και των Παραρτηµάτων της.  

Εάν ο Ανάδοχος προβεί σε οποιαδήποτε εκ των ανωτέρω ενεργειών κατά παράβαση των 

παραπάνω, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς προηγούµενη όχληση, να επιβάλει αυτοδικαίως 

τις κυρώσεις για αθέτηση της Σύµβασης. 

 

 
Άρθρο 6 : ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος οφείλει να εκτελεί τις απορρέουσες από την παρούσα υποχρεώσεις του µε τη 

δέουσα προσοχή και επιµέλεια και τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

Επίσης, αναλαµβάνει ρητά την υποχρέωση για πλήρη συµµόρφωσή του προς τα οριζόµενα στο άρ. 

18 § 2 του Ν. 4412 / 2016.  
Καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της παρούσας, ο Ανάδοχος, εφόσον του ζητηθεί από τη 

Αναθέτουσα Αρχή, θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει αποδείξεις και πιστοποιητικά που να 

επιβεβαιώνουν την προσωπική του κατάσταση όπως αυτή έχει δηλωθεί µε την υποβολή του 

φακέλου της προσφοράς του κατά τα στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 
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Η εκτέλεση των επιµέρους εργασιών θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε τους όρους, τις 

προϋποθέσεις και τις συνέπειες της παρούσας και της ∆ιακήρυξης. 

 

 
Άρθρο 7 : ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ  

 Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας ο Ανάδοχος κατέθεσε την υπ' αρ. …… 

εγγύηση της Τράπεζας ……, ποσού …… ευρώ (… €), µε ηµεροµηνία έκδοσης ……, που 

καλύπτει κατ’ ελάχιστο το 5 % της συνολικής συµβατικής αξίας της Σύµβασης που αναλαµβάνει ο 

Ανάδοχος, χωρίς τον Φ.Π.Α. (άρ. 72 § 1 του Ν. 4412 / 2016). 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της παρούσας θα επιστραφεί στον ανάδοχο εφόσον η 

Σύµβαση έχει αποδεδειγµένα και αναµφίβολα εκτελεστεί κατά τρόπο άψογο ή έχουν εκκαθαριστεί 

τυχόν απαιτήσεις που έχουν προκύψει εις βάρος του Αναδόχου.   

 

 
Άρθρο 8 : ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε αναίτια  ως προς την Αναθέτουσα Αρχή ζηµία που 

θα προκύψει εις βάρος της σε εκτέλεση της παρούσας, µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της, 

υποχρεούµενος σε περίπτωση ζηµίας σε αποκατάστασή της, µε δική του δαπάνη.  

 

 
Άρθρο 9 : ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή για κάθε ανυπαίτια ως προς 

εκείνη απαίτηση τρίτων ή για κάθε ζηµία που ενδεχοµένως προξενηθεί σε αυτήν από υπαιτιότητα 

του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται µε αυτόν, που να σχετίζονται µε την εκτέλεση 

της παρούσας. 

 

 
Άρθρο 10 : ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ηµεροµηνία νόµιµης ανάρτησής της στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.) και λήγει στις 31-12-2022, εκτός 

περίπτωσης νόµιµης παράτασης ή νόµιµης πρόωρης λήξης της, κατά τα οριζόµενα στη ∆ιακήρυξη 

και στην παρούσα Σύµβαση.  

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να τερµατίσει την παρούσα σε περίπτωση σοβαρού και 

απρόβλεπτου λόγου (άνευ υπαιτιότητας τόσο εκείνης όσο και του Αναδόχου), µε την έκδοση 

ειδικά αιτιολογηµένης Απόφασης, και χωρίς δικαίωµα του Αναδόχου για αποζηµίωση για τον 

λόγο αυτό. 

 

 

Άρθρο 11 : ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα µετάθεσης του χρονοδιαγράµµατος εκτέλεσης 

της Σύµβασης εάν αυτό επιβάλλεται για αντικειµενικούς λόγους, και στις περιπτώσεις αυτές θα 

ενηµερώνει εγκαίρως τον Ανάδοχο, µε κάθε νόµιµο µέσο.  

Ο Ανάδοχος δικαιούται να ζητήσει µετάθεση της προθεσµίας εκτέλεσης της Σύµβασης, 

στην περίπτωση που η εκτέλεσή της καθυστερεί ή πρόκειται να καθυστερήσει για λόγους που δεν 

αναφέρονται σε περιοχές ευθύνης του ή για λόγους ανωτέρας βίας. 
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Ο Ανάδοχος, εντός 20 ηµερών αφότου έλαβε γνώση γεγονότος που ενδέχεται να 

προκαλέσει τέτοιου είδους καθυστέρηση, υποβάλλει στην Αναθέτουσα Αρχή αίτηµα µετάθεσης 

της προθεσµίας εκτέλεσης, την οποία κρίνει ότι δικαιούται, παρέχοντας πλήρη και λεπτοµερή 

στοιχεία του αιτήµατός του, ώστε να καταστεί αµέσως δυνατή η εξέτασή του. Η Αναθέτουσα 

Αρχή εξετάζει το αίτηµα του Αναδόχου και αποφασίζει τελικά. 

Οι µεταθέσεις της προθεσµίας ή των προθεσµιών εκτέλεσης που γίνονται σύµφωνα µε τα 

παραπάνω δεν συνεπάγονται κυρώσεις. 

Τροποποίηση της παρούσας µπορεί να γίνει µόνον µε έγγραφη συµφωνία των µερών, 

µόνον σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις και µόνον κατόπιν Απόφασης της 

Οικονοµικής Επιτροπής. Απαράβατη προϋπόθεση αποτελεί η διατήρηση του αρχικού στόχου και 

των βασικών όρων της παρούσας αναλλοίωτων. Κατά τα λοιπά, ισχύουν τα οριζόµενα στη 

∆ιακήρυξη και στο άρ. 132 του Ν. 4412 / 2016. 

 

 
Άρθρο 12 : ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Αν ο Ανάδοχος δεν τηρεί τις ταχθείσες προθεσµίες που ορίζονται στην παρούσα, η 

Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, χωρίς όχληση και ανεξάρτητα από άλλα δικαιώµατα που της 

παρέχει η παρούσα, πρόσθετη αποζηµίωση σύµφωνα µε το ισχύον θεσµικό πλαίσιο. 

 

 
Άρθρο 13 : ΖΗΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝ∆ΡΟΜΗΣ 

Σε περίπτωση άσκησης αγωγής ή ενδίκου µέσου κατά της Αναθέτουσας Αρχής από τρίτο 

πρόσωπο για οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε την εκτέλεση της παρούσας, η Αναθέτουσα Αρχή 

οφείλει να ειδοποιήσει αµέσως και γραπτώς µε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες τον Ανάδοχο, ο 

οποίος υποχρεούται να αµυνθεί, δικαστικά και εξωδικαστικά, για λογαριασµό της Αναθέτουσας 

Αρχής, έναντι του τρίτου. Σε κάθε περίπτωση, ο Ανάδοχος αφενός βαρύνεται µε όλα τα έξοδα τα 

οποία θα κληθεί να καταβάλει η Αναθέτουσα Αρχή εξ αυτού του λόγου, συµπεριλαµβανοµένης 

και κάθε δικαστικής δαπάνης ή αµοιβής δικηγόρων, αφετέρου υποχρεούται να αποζηµιώσει την 

Αναθέτουσα Αρχή για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία που θα υποστεί από ενδεχόµενη αποδοχή 

της παραπάνω αγωγής ή του ένδικου µέσου.  

 

 
Άρθρο 14 : ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η εκτέλεση των συµφωνηθέντων θα 

γίνει σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας, τους τεχνικούς κανόνες και τα 

διεθνώς αναγνωρισµένα πρότυπα που ισχύουν στην υλοποίηση παρόµοιων συµβάσεων, θα πληροί 

όλους τους όρους που προβλέπονται στην παρούσα και ότι θα ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές 

και ιδιότητες όπως αυτές περιγράφονται στη ∆ιακήρυξη και στην Τεχνική Προσφορά που 

κατέθεσε, όπως προκύπτει από την Απόφαση Κατακύρωσης. 

Ο Ανάδοχος τεκµαίρεται ότι, προτού υποβάλει την Προσφορά του, είχε λάβει υπόψη όλα 

τα αναγκαία στοιχεία για την εµπρόθεσµη και προσήκουσα εκτέλεση της παρούσας και συνεπώς 

στο συµβατικό τίµηµα περιλαµβάνονται όλα τα σχετικά µε την υλοποίησή τους έξοδα.  

 

 
Άρθρο 15 : ΤΙΜΗΜΑ 

Το ανώτατο όριο του Προϋπολογισµού της Σύµβασης (για το σύνολο του 

αναλαµβανόµενου αντικειµένου και για το σύνολο του χρόνου της Σύµβασης) µέχρι του οποίου 
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µπορεί να ανέλθει η εκτέλεσή της, είναι …… € (ήτοι ……), συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., 

όπως αναλύεται στη ∆ιακήρυξη, ενώ δυνατότητα αύξησής του δεν προβλέπεται για κανέναν λόγο, 

µε εξαίρεση την αποδεικνυόµενη ανωτέρα βία. 
 

 

Άρθρο 16 : ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωµή θα γίνει σε ευρώ και εφόσον έχουν προσκοµιστεί όλα τα νόµιµα 

δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωµής, των 

φορολογικών στοιχείων που προβλέπονται από τον Κ.Β.Σ και των λοιπών νοµίµων 

δικαιολογητικών.  

  Για την πληρωµή, ο Ανάδοχος αποστέλλει στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα απαραίτητα 

δικαιολογητικά έγγραφα για το ποσά που πρέπει να πληρωθούν κατά περίπτωση, όπως αυτά 

περιγράφονται αναλυτικά στη ∆ιακήρυξη. 

Η πληρωµή θα γίνει σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την ενδεχόµενη αναγκαία διοικητική 

διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. 

Η πληρωµή εξαρτάται από την εκπλήρωση εκ µέρους του Αναδόχου όλων των 

υποχρεώσεών του, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ∆ιακήρυξη και στην παρούσα. 

Ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε τις νόµιµες κρατήσεις, όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά 

στη ∆ιακήρυξη, καθώς και µε τον φόρο εισοδήµατος. 

Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να απαιτήσει οποιοδήποτε ποσό πέραν του ορίου των ποσών 

που αντιστοιχούν στα αναγραφόµενα στο Πρωτόκολλο ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής, ούτε 

δικαιούται να ζητήσει αποζηµίωση για οποιαδήποτε απώλεια ή ζηµία που έχει υποστεί ως 

αποτέλεσµα του τερµατισµού της παρούσας. 

 

 
Άρθρο 17 : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΗΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο (υπό τις προϋποθέσεις 

του άρ. 203 του Ν. 4412 / 2016), χωρίς να καταβάλει οποιαδήποτε αποζηµίωση, αν αυτός δεν 

εκπληρώνει εγκαίρως και εντός των συµβατικών προθεσµιών ή εκπληρώνει πληµµελώς τις 

συµβατικές του υποχρεώσεις ή παραβιάζει ουσιώδη όρο της παρούσας ή της ∆ιακήρυξης ή σε 

οποιαδήποτε άλλη από τις προβλεπόµενες περιπτώσεις του προαναφερθέντος άρ. 203. 

Επίσης, η Αναθέτουσα Αρχή προχωρεί σε µονοµερή καταγγελία στην περίπτωση που η 

Σύµβαση δεν έπρεπε εξαρχής να έχει ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014 / 24 / ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του 

άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

Σε περίπτωση έκπτωσης του αναδόχου, η αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, κατά την κρίση 

της, να κρατήσει µέρος ή το σύνολο του εκτελεσθέντος έργου, καταβάλλοντας το αναλογούν 

συµβατικό τίµηµα. Κατά τα λοιπά ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412 / 2016. 

Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση της  καταγγελίας στον 

Ανάδοχο. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής της ευχέρειας, 

για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) 

προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται 

αυτοµάτως µε την πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας απράκτου, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή 

γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

Με την µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύµβασης, ο Ανάδοχος 

υποχρεούται (µετά από έγγραφη αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής) : 
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α) Να απόσχει από την εκτέλεση οποιασδήποτε υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύµβαση, 

πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση  των νόµιµων δικαιωµάτων της Π.Ε.Χ. . 

β) Να παραδώσει, σε χρόνο που θα προσδιορίσει η Αναθέτουσα Αρχή, τα πάσης φύσεως 

υποστηρικτικά έγγραφα που έχει στην κατοχή του, και να µεριµνήσει όπως οι τυχόν 

υπεργολάβοι και συνεργάτες του πράξουν το ίδιο. 

Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή 

βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος µέρους του έργου, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του 

Αναδόχου κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα 

µε  την παρούσα προς τον Ανάδοχο, µέχρις εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων, και η 

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει κατά περίπτωση. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει επιπρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζηµίωση 

για κάθε ζηµία που υπέστη, µέχρι του ανώτατου ποσού της Συµβατικής Τιµής που αντιστοιχεί 

στην αξία του τµήµατος του έργου που δεν µπορεί, λόγω πληµµελούς εκτελέσεως της Σύµβασης, 

να χρησιµοποιηθεί για τον προοριζόµενο σκοπό. 

 

 
Άρθρο 18 : ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Ο Ανάδοχος δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα, αφού ειδοποιήσει την Αναθέτουσα 

Αρχή τριάντα (30) ηµέρες πριν, εφόσον αυτή µεταθέτει το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής της για 

χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο του συνολικά προβλεπόµενου σε αυτήν, για λόγους που δεν 

προβλέπονται σε αυτήν και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

 

 
Άρθρο 19 : ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν ευθύνονται για τη µη εκπλήρωση των συµβατικών τους 

υποχρεώσεων, στο µέτρο που η αδυναµία εκπλήρωσης οφείλεται σε αποδεικνυόµενα περιστατικά 

ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος, επικαλούµενος υπαγωγή της αδυναµίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε 

γεγονός που εµπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί 

προς την Αναθέτουσα Αρχή τους σχετικούς λόγους και περιστατικά εντός αποσβεστικής 

προθεσµίας είκοσι (20) ηµερολογιακών ηµερών από τότε που συνέβησαν ή από τότε που 

αποδεδειγµένα έλαβε γνώση, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία.  

Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να απαντήσει εντός είκοσι (20) περαιτέρω 

ηµερολογιακών ηµερών στο σχετικό αίτηµα του Αναδόχου, διαφορετικά, µε την πάροδο άπρακτης 

της προθεσµίας, τεκµαίρεται αποδοχή του αιτήµατος. 

 

 

Άρθρο 20 : ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Η παρούσα διέπεται από το ελληνικό Ουσιαστικό και ∆ικονοµικό ∆ίκαιο. 

Για όσα ζητήµατα δεν ρυθµίζονται λεπτοµερώς από την παρούσα, εφαρµόζονται οι 

διατάξεις του Ν. 4412 / 2016 και της υπόλοιπης σχετικής Νοµοθεσίας, ενώ εφαρµόζεται 

συµπληρωµατικά και ο Αστικός Κώδικας (άρ. 129 του Ν. 4412 / 2016). 

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για τη φιλική 

επίλυση κάθε διαφοράς σχετικής µε την παρούσα που µπορεί να προκύψει µεταξύ τους σχετικά µε 
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την ερµηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρµογή τους ή εξ’ αφορµής τους, σύµφωνα µε τους κανόνες 

της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί φιλική ή διαιτητική επίλυση της διαφοράς µέσα σε 

χρονική προθεσµία 2 µηνών από την εµφάνιση της διαφοράς, αυτή διευθετείται βάσει της 

ελληνικής Νοµοθεσίας και αρµόδια θα είναι τα ∆ικαστήρια που εδρεύουν στη Χαλκιδική. 

 

 

Σε εκτέλεση της παρούσας εκδόθηκαν δυο (2) όµοια αντίτυπα, εκ των οποίων οι 

Συµβαλλόµενοι παίρνουν από ένα. 

 

Η έναρξη ισχύος της παρούσας συµπίπτει µε την νόµιµη ανάρτησή της στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Η.Σ.). 

 

 

                   Ο Ανάδοχος                                                           Η Αναθέτουσα Αρχή 

(δια του νοµίµου εκπροσώπου του)                               (δια του νοµίµου εκπροσώπου της) 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2   (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ) 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ / ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3   (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ) 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ    

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4   (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ) 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5   (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ) 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6   (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ) 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7   (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ) 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8   (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ) 

ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9   (ΣΥΝΗΜΜΕΝΟ) 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10   (ΑΝΑΡΤΑΤΑΙ ΜΟΝΟ ΣΤΟ Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.) 

ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.) 

 

 




