
 

 

 

 

 

 

 

Διακιρυξθ διενζργειασ διαγωνιςμοφ με τίτλο 

«Ανάδειξθ Αναδόχου για τθν προμικεια τριϊν οχθμάτων 
κατθγορίασ εντόσ και εκτόσ δρόμου με μετάδοςθ κίνθςθσ 
ςτουσ τζςςερεισ τροχοφσ, ζωσ 1800cc, για τθν κάλυψθ των 
αναγκϊν τθσ Δ/νςθσ Χδάτων Ανατολικισ Ξακεδονίασ – 

Θράκθσ και τθσ Δ/νςθσ Σολιτικισ Σροςταςίασ τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ – Θράκθσ» *CPV : 

34113000-2], ζτουσ 2020 με Ανοικτι Διαδικαςία μζςω 
ΕΥΘΔΘΥ με εκτιμϊμενθ αξία 77.419.35 Ευρϊ χωρίσ ΦΣΑ 
 

 

 

 

 

Αρ. 3/2020 

 

 
 

 

ΟΚΤΩΒΙΟΣ 2020 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από GEORGIOS
KAMPAS
Ημερομηνία: 2020.10.22 13:50:58 EEST



 

Υελίδα 2 

Ρεριεχόμενα 

ΡΕΙΕΧΠΜΕΝΑ ........................................................................................................................................................... 2 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ........................................................................................... 4 

1.1 ΥΦΡΙΧΕΙΑ ΑΟΑΘΕΦΡΧΥΑΥ ΑΤΧΘΥ .......................................................................................................................... 4 
1.2 ΥΦΡΙΧΕΙΑ ΔΙΑΔΙΜΑΥΙΑΥ-ΧΤΘΞΑΦΡΔΡΦΘΥΘ .............................................................................................................. 4 
1.3 ΥΧΟΡΣΦΙΜΘ ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΦΧΥΙΜΡΧ ΜΑΙ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΡΧ ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡΧ ΦΘΥ ΥΧΞΒΑΥΘΥ ......................................................... 5 
1.4 ΘΕΥΞΙΜΡ ΣΝΑΙΥΙΡ ........................................................................................................................................... 6 
1.5 ΣΤΡΘΕΥΞΙΑ ΣΑΤΑΝΑΒΘΥ ΣΤΡΥΦΡΤΩΟ ΜΑΙ ΔΙΕΟΕΤΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΟΙΥΞΡΧ ........................................................................... 8 
1.6 ΔΘΞΡΥΙΡΦΘΦΑ ............................................................................................................................................... 8 
1.7 ΑΤΧΕΥ ΕΦΑΤΞΡΗΡΞΕΟΕΥ ΥΦΘ ΔΙΑΔΙΜΑΥΙΑ ΥΧΟΑΨΘΥ ................................................................................................. 8 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ..........................................................................................................10 

2.1 ΓΕΟΙΜΕΥ ΣΝΘΤΡΦΡΤΙΕΥ ...................................................................................................................................10 
2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ .........................................................................................................................10 
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ φμβαςθσ ............................................................................10 
2.1.3 Παροχι Διευκρινίςεων ..........................................................................................................................10 
2.1.4 Γλϊςςα .................................................................................................................................................10 
2.1.5 Εγγυιςεισ ..............................................................................................................................................11 

2.2 ΔΙΜΑΙΩΞΑ ΥΧΞΞΕΦΡΧΘΥ - ΜΤΙΦΘΤΙΑ ΣΡΙΡΦΙΜΘΥ ΕΣΙΝΡΓΘΥ.......................................................................................11 
2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ...........................................................................................................................11 
2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ .............................................................................................................................12 
2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ ...............................................................................................................................12 
2.2.4 Καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ....................................................................15 
2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια .......................................................................................15 
2.2.6 τιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων ..............................................................................................................16 
2.2.7 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ..................................................................................................16 

2.2.7.1 Σροκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν ............................................................................. 16 
2.2.7.2 Αποδεικτικά μζςα ........................................................................................................................................ 17 

2.3 ΜΤΙΦΘΤΙΑ ΑΟΑΘΕΥΘΥ .......................................................................................................................................20 
2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ ................................................................................................................................20 

2.4 ΜΑΦΑΤΦΙΥΘ - ΣΕΤΙΕΧΡΞΕΟΡ ΣΤΡΥΦΡΤΩΟ ............................................................................................................20 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν .......................................................................................................20 
2.4.2 Χρόνοσ και Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν .............................................................................................21 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ- Σεχνικι Προςφορά» ...........................................22 

2.4.3.1 Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ ................................................................................................................................ 22 
2.4.3.2  Φεχνικι προςφορά ....................................................................................................................................... 23 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Προςφορά» / Σρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν .......................................................................................................................................................24 
2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν .............................................................................................................24 
2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν ...............................................................................................................25 

3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ .....................................................................................26 

3.1  ΑΣΡΥΦΤΑΓΙΥΘ ΜΑΙ ΑΠΙΡΝΡΓΘΥΘ ΣΤΡΥΦΡΤΩΟ ........................................................................................................26 
3.1.1 Ηλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν ................................................................................................26 
3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν ........................................................................................................................26 

3.2 ΣΤΡΥΜΝΘΥΘ ΧΣΡΒΡΝΘΥ ΔΙΜΑΙΡΝΡΓΘΦΙΜΩΟ ΣΤΡΥΩΤΙΟΡΧ ΑΟΑΔΡΧΡΧ - ΔΙΜΑΙΡΝΡΓΘΦΙΜΑ ΣΤΡΥΩΤΙΟΡΧ ΑΟΑΔΡΧΡΧ...................27 
3.3 ΜΑΦΑΜΧΤΩΥΘ - ΥΧΟΑΨΘ ΥΧΞΒΑΥΘΥ .....................................................................................................................28 
3.4 ΣΤΡΔΙΜΑΥΦΙΜΕΥ ΣΤΡΥΦΧΓΕΥ - ΣΤΡΥΩΤΙΟΘ ΔΙΜΑΥΦΙΜΘ ΣΤΡΥΦΑΥΙΑ...............................................................................29 
3.5 ΞΑΦΑΙΩΥΘ ΔΙΑΔΙΜΑΥΙΑΥ ...................................................................................................................................30 

4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ......................................................................................................................32 

4.1 ΕΓΓΧΘΥΘ (ΜΑΝΘΥ ΕΜΦΕΝΕΥΘΥ).............................................................................................................................32 
4.2  ΥΧΞΒΑΦΙΜΡ ΣΝΑΙΥΙΡ - ΕΦΑΤΞΡΥΦΕΑ ΟΡΞΡΘΕΥΙΑ .................................................................................................32 
4.3 ΤΡΙ ΕΜΦΕΝΕΥΘΥ ΦΘΥ ΥΧΞΒΑΥΘΥ ........................................................................................................................32 
4.4 ΧΣΕΤΓΡΝΑΒΙΑ ................................................................................................................................................33 
4.5 ΦΤΡΣΡΣΡΙΘΥΘ ΥΧΞΒΑΥΘΥ ΜΑΦΑ ΦΘ ΔΙΑΤΜΕΙΑ ΦΘΥ ...................................................................................................33 



 

Υελίδα 3 

4.6 ΔΙΜΑΙΩΞΑ ΞΡΟΡΞΕΤΡΧΥ ΝΧΥΘΥ ΦΘΥ ΥΧΞΒΑΥΘΥ ....................................................................................................33 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .........................................................................................................34 

5.1 ΦΤΡΣΡΥ ΣΝΘΤΩΞΘΥ .......................................................................................................................................34 
5.2 ΜΘΤΧΠΘ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΡΧ ΦΡΤΕΑ ΕΜΣΦΩΦΡΧ - ΜΧΤΩΥΕΙΥ .............................................................................................34 
5.3 ΔΙΡΙΜΘΦΙΜΕΥ ΣΤΡΥΦΧΓΕΥ ΜΑΦΑ ΦΘ ΔΙΑΔΙΜΑΥΙΑ ΕΜΦΕΝΕΥΘΥ ΦΩΟ ΥΧΞΒΑΥΕΩΟ ...................................................................35 
5.4 ΔΙΜΑΥΦΙΜΘ ΕΣΙΝΧΥΘ ΔΙΑΦΡΤΩΟ ..........................................................................................................................35 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ..................................................................................................................................36 

6.1  ΧΤΡΟΡΥ – ΦΤΡΣΡΥ ΣΑΤΑΔΡΥΘΥ ΧΝΙΜΩΟ ...............................................................................................................36 
6.2  ΣΑΤΑΝΑΒΘ ΧΝΙΜΩΟ - ΧΤΡΟΡΥ ΜΑΙ ΦΤΡΣΡΥ ΣΑΤΑΝΑΒΘΥ ΧΝΙΜΩΟ .................................................................................36 
6.3  ΑΣΡΤΤΙΨΘ ΥΧΞΒΑΦΙΜΩΟ ΧΝΙΜΩΟ – ΑΟΦΙΜΑΦΑΥΦΑΥΘ ................................................................................................37 
6.4  ΜΑΦΑΓΓΕΝΙΑ ΦΘΥ ΥΧΞΒΑΥΘΥ- ΧΣΡΜΑΦΑΥΦΑΥΘ ΑΟΑΔΡΧΡΧ ..........................................................................................37 

ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ .........................................................................................................................................................39 

ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ Ι – ΑΟΑΝΧΦΙΜΘ ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΦΧΥΙΜΡΧ ΜΑΙ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΡΧ ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΡΧ ΦΘΥ ΥΧΞΒΑΥΘΥ .........................................39 
ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ II – ΧΣΡΔΕΙΓΞΑ ΡΙΜΡΟΡΞΙΜΘΥ ΣΤΡΥΦΡΤΑΥ ................................................................................................49 
ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ III – ΧΣΡΔΕΙΓΞΑΦΑ ΕΓΓΧΘΦΙΜΩΟ ΕΣΙΥΦΡΝΩΟ ................................................................................................50 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ .................................................................................................50 

ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ IV – ΥΧΕΔΙΡ ΥΧΞΒΑΥΘΥ ...........................................................................................................................53 
ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ V ΦΕΧΔ ..............................................................................................................................................63 

 



 

Υελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  
 

Επωνυμία ΑΣΡΜΕΟΦΤΩΞΕΟΘ ΔΙΡΙΜΘΥΘ ΞΑΜΕΔΡΟΙΑΥ - 

ΘΤΑΜΘΥ 

Φαχυδρομικι διεφκυνςθ ΦΕΟΕΔΡΧ 58 

Σόλθ ΜΑΒΑΝΑ 

Φαχυδρομικόσ Μωδικόσ 65404 

Χϊρα ΕΝΝΑΔΑ 

Μωδικόσ ΟUTS EL 5 

Φθλζφωνο 2313309810 

Φαξ 2510837173 

Θλεκτρονικό Φαχυδρομείο  dy-amt@damt.gov.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Βλζπε επόμενο πίνακα 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.damt.gov.gr 

Απμόδιοι ςπάλληλοι για παποσή πληποθοπιών είναι οι : 
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΦΑΞ E-MAIL 

1 Γεώπγιορ Καμπάρ 2313309810 2510837173 dy-amt@damt.gov.gr  

2 Κωνζηανηίνα Αλεξίος 2313309811 2510837173 alexiouk@damt.gov.gr 

 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  
Θ Ανακζτουςα Αρχι και κφριοσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ είναι θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ 
Ξακεδονίασ – Θράκθσ, κεντρικι κυβερνθτικι αρχι (ΜΜΑ) κατά τθν ζννοια του άρκρου 2 παρ. 1 περ. 2 και 3 
του ν. 4412/2016. 

 

Κφρια δραςτθριότθτα Α.Α.Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Α.Α. είναι θ παροχι γενικϊν  δθμόςιων υπθρεςιϊν. 
 

 

Στοιχεία Επικοινωνίασ  
α) Φα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 

πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. 
β) Μάκε είδουσ επικοινωνία και ανταλλαγι πλθροφοριϊν πραγματοποιείται μζςω τθσ διαδικτυακισ 

πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ. 
γ)       Σεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από : 
 τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ: www.damt.gov.gr > Aνακοινϊςεισ > Διαγωνιςμοί 
δ) H θλεκτρονικι επικοινωνία απαιτεί τθν χριςθ εργαλείων και ςυςκευϊν που δεν είναι γενικϊσ 

διακζςιμα. Θ απεριόριςτθ, πλιρθσ, άμεςθ και δωρεάν πρόςβαςθ ςτα εν λόγω εργαλεία και 
ςυςκευζσ είναι δυνατι ςτθν διεφκυνςθ (URL) : http://www.eprocurement.gov.gr  

 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο-Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

mailto:dy-amt@damt.gov.gr
http://www.damt.gov.gr/
mailto:dy-amt@damt.gov.gr
mailto:alexiouk@damt.gov.gr
http://www.damt.gov.gr/
http://www.eprocurement.gov.gr/


 

Υελίδα 5 

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

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Σρόγραμμα Ευρωπαϊκισ Υυνεργαςίασ 
«INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020», με τα εξισ ςτοιχεία: «Integrated actions for joint 

coordination and responsiveness to flood risks in the Cross Border area», Ακρωνφμιο: «FLOODGUARD», 
που είναι ενταγμζνο ςτο πρόγραμμα INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014 – 2020.  

Θ παροφςα ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο Σακζτο Εργαςίασ 4 (WP4), Σαραδοτζο 4.7.2 – «Δράςεισ για τθν 
οικοδόμθςθ ικανοτιτων μετριαςμοφ των κινδφνων πλθμμφρασ και για τθ δθμιουργία δομϊν ανταλλαγισ 
πλθροφοριϊν» («Capacity building actions for flood risk mitigation and information exchange structures»), 

ςτο οποίο ζργο θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ξακεδονίασ – Θράκθσ ςυμμετζχει ωσ εταίροσ 7 (ΤΒ7) οι δε 
Διευκφνςεισ Χδάτων Ανατολικισ Ξακεδονίασ – Θράκθσ και Σολιτικισ Σροςταςίασ τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ – Θράκθσ είναι δφο από τισ ςυμμετζχουςεσ Χπθρεςίεσ.  

Θ παροφςα ςφμβαςθ βαρφνει τθ ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ του 
ζργου με ακρωνφμιο: «FLOODGUARD» και περιλαμβάνεται ςτο ζργο  τθσ Σράξθσ : «Σακζτο Εργαςίασ 4 
(WP4), Σαραδοτζο 4.7.2 – «Δράςεισ για τθν οικοδόμθςθ ικανοτιτων μετριαςμοφ των κινδφνων 
πλθμμφρασ και για τθ δθμιουργία δομϊν ανταλλαγισ πλθροφοριϊν» («Capacity building actions for flood 

risk mitigation and information exchange structures»), Σρομικεια τριϊν (3) οχθμάτων 4WD, θ οποία ζχει 
ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα «INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014 – 2020» και ζχει λάβει 
κωδικό MIS 5017322.  

Θ παροφςα ςφμβαςθ ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Φαμείο Σεριφερειακισ 
Ανάπτυξθσ) ςε ποςοςτό 85% και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω των πιςτϊςεων του Σρογράμματοσ Δθμοςίων 
Επενδφςεων (αρικ. ενάρικ. ζργου 2019EΣ23160000) ςε ποςοςτό 15%. 

 

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ προμικεια τριϊν οχθμάτων κατθγορίασ εντόσ και εκτόσ δρόμου με 
μετάδοςθ κίνθςθσ ςτουσ τζςςερεισ τροχοφσ (4WD), ζνα για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Διεφκυνςθσ 
Σολιτικισ Σροςταςίασ και δφο για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Διεφκυνςθσ Χδάτων Ανατολικισ 
Ξακεδονίασ και Θράκθσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ – Θράκθσ, προκειμζνου να 
εξαςφαλίηουν τθ δυνατότθτα μετακίνθςθσ ϊςτε να αντιμετωπίηουν τουσ κινδφνουσ πλθμμφρασ ςτθ 

διαςυνοριακι περιοχι Ελλάδασ – Βουλγαρίασ, αρμοδιότθτάσ τουσ. Φο αντικείμενο τθσ Υφμβαςθσ 
περιγράφεται και ςτον παρακάτω πίνακα: 

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΕΙΔΩΟ ΣΡΥΡΦΘΦΑ 

οχιματα κατθγορίασ εντόσ και εκτόσ δρόμου, ζωσ 1.800 

cc, με μετάδοςθ κίνθςθσ ςτουσ τζςςερισ τροχοφσ και 
δυνατότθτα επιλογισ κίνθςθσ από τον οδθγό ςτουσ δφο ι 
ςτουσ τζςςερισ τροχοφσ, κλειςτοφ μεταλλικοφ 
αμαξϊματοσ 

3 

 

Φα προσ προμικεια είδθ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Μοινοφ Νεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 34113000-2.  

Θ παροφςα ςφμβαςθ δε δφναται εξ αντικειμζνου να υποδιαιρεκεί ςε τμιματα, διότι ζχει ωσ αντικείμενο 
αποκλειςτικά τθν προμικεια ενόσ είδουσ αγακϊν (οχιματα). 

Ματαλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν ορίςτθκε θ Δευτζρα, 16 Οοεμβρίου 2020 και ϊρα 15 : 00 
και θ αποςφράγιςθ των προςφορϊν ορίςτθκε να λάβει χϊρα τθν Σαραςκευι, 20 Οοεμβρίου 2020 και ϊρα 
10.00 π.μ. . 
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Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 96.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΣΑ 24 % 

(προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΣΑ: € 77.419,35  ΦΣΑ : (24%) 18.580,65). 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ ζωσ και τθν οριςτικι παραλαβι των οχθμάτων θ 
οποία δεν μπορεί να είναι μετά τθν παρζλευςθ το μζγιςτο πζντε μθνϊν. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ 
Ι με τίτλο «Αναλυτικι Σεριγραφι Φυςικοφ και Ρικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Υφμβαςθσ» τθσ διακιρυξθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει τθσ χαμθλότερθσ τιμισ προ Φ.Σ.Α. για το ςφνολο των τριϊν οχθμάτων. 
 

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

Α. 

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

 του ν. 4314/2014 (Α' 265) “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 
2007 -2013», 

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

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

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

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

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

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

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

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  

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

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 
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 του π.δ. 39/2017 (Αϋ64) «Μανονιςμόσ εξζταςθσ προδικαςτικϊν προςφυγϊν ενϊπιων τθσ Α.Ε.Σ.Σ.τθσ με 
αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφαςθσ του Χπουργοφ Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Ρφκμιςθ 
ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαςθσ του Χπουργοφ Ρικονομίασ και Ανάπτυξθσ «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»,  

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

 τθν Μ.Χ.Α. 129/2534/2010 (ΦΕΜ 108 Βϋ) με κζμα «Μακοριςμόσ δικαιοφχων χριςθσ και ανϊτατου ορίου 
κυβιςμοφ κρατικϊν αυτοκινιτων και άλλεσ ρυκμίςεισ ςχετικζσ με τα κρατικά αυτοκίνθτα» όπωσ 
τροποποιικθκε και ιςχφει 

Β. 

κακϊσ επίςθσ και: 

 του Ευρωπαϊκοφ  Σρογράμματοσ Διαςυνοριακισ Υυνεργαςίασ INTERREG V-A «Ελλάδα - Βουλγαρία 
2014-2020», 

 του Εγχειρίδιου Διαχείριςθσ και Χλοποίθςθσ Ζργων (Programme and Project Implementation Manual) 

του Σρογράμματοσ Υυνεργαςίασ INTERREG V-A «Ελλάδα - Βουλγαρία 2014-2020», όπωσ ιςχφει ςιμερα, 

 των όρων τθσ υπ’ αρικμόν Οο. Β4.5b.01 (01 Απριλίου 2019) Υφμβαςθσ Χρθματοδότθςθσ (Subsidy 

Contract) όπωσ ςυμφωνικθκαν μεταξφ τθσ Διαχειριςτικισ Αρχισ του Σρογράμματοσ Υυνεργαςίασ 
INTERREG V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» και του Επικεφαλισ Εταίρου του ανωτζρω 
εγκεκριμζνου ζργου, 

 των όρων του Υυμφϊνου Εταιρικισ Υυνεργαςίασ των Εταίρων (Partnership Agreement) για τθν 
υλοποίθςθ του ζργου «FLOODGUARD», 

 τθσ εγκεκριμζνθσ φόρμασ αίτθςθσ (Application Form) και τθ φόρμα αιτιολόγθςθσ των δαπανϊν 
(Justification of Budget) του ζργου «FLOODGUARD», 

 τθσ υπ’ αρικμ. 300488/ΧΔ1244 Μοινισ Χπουργικισ Απόφαςθσ (ΦΕΜ 1099/Β/19-04-2016) «Υφςτθμα 
διαχείριςθσ και ελζγχου των Σρογραμμάτων ςυνεργαςίασ του ςτόχου «ΕΧΤΩΣΑΛΜΘ ΕΔΑΦΙΜΘ 
ΥΧΟΕΤΓΑΥΙΑ» (ΧΣΑΥΧΔ 2014-2020), 

 τθσ Αποφ. Χπουργοφ Εςωτερικϊν με αρικμ. 14138/15-05-2017 (ΦΕΜ Φεφχοσ Χ.Ρ.Δ.Δ./ 250/26-5-2017 

«Διοριςμόσ του Ιωάννθ Υάββα του Μωνςταντίνου, ωσ Υυντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ 
Ξακεδονίασ – Θράκθσ»). 

 τθσ Αποφ. Υυντονιςτι Α.Δ.Ξ.-Θ. αρ. 35748/30-05-2017 (ΦΕΜ 1971 /Βϋ/07-06-2017),με κζμα: «Ανάκεςθ 
άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςε οργανικζσ μονάδεσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ - Θράκθσ 
και παροχι εξουςιοδότθςθσ υπογραφισ πράξεων και εγγράφων «Ξε εντολι Υυντονιςτι» ςτουσ 
προϊςταμζνουσ των οργανικϊν μονάδων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ - Θράκθσ». 

 τθσ με Α.Σ. 2449/01-12-2017 Απόφαςθσ του Υυντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ - 

Θράκθσ με τθν οποία εγκρίνεται θ υποβολι πρόταςθσ με τίτλο “Integrated actions for joint 

coordination and responsiveness to flood risks in the Cross Border area” και ακρωνφμιο “FLOODGUARD” 
για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτθν Σρόςκλθςθ «4th Call For proposals, Restricted Call For Strategic Project 
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Proposal Under Priority Axis 2- Investment Priority 5b, of the INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-

2020 Cooperation Programme», 

 τθσ με Α.Σ. 1014/31-05-2019 Απόφαςθσ του Υυντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ – 

Θράκθσ περί οριςμοφ ομάδασ εργαςίασ του Ζργου “Integrated actions for joint coordination and 

responsiveness to flood risks in the Cross Border area” και ακρωνφμιο “FLOODGUARD” το οποίο είναι 
ενταγμζνο ςτο πρόγραμμα εδαφικισ ςυνεργαςίασ the INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020 

Cooperation Programme», 
 τησ σπ. Αοιθμ. 3/18/23-08-2019 (ΑΔΑ: 6ΩΠΧΡΤΤΨ-ΑΧΨ) Απόφαςθσ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου του 

Σεριφερειακοφ Φαμείου Ανάπτυξθσ Ανατολικισ Ξακεδονίασ – Θράκθσ με κζμα: «Αποδοχι και οριςμόσ 

του ΣΦΑ Α.Ξ.Θ. ωσ Ρικονομικισ Χπθρεςίασ / Διαχειριςτϊν (Χπολόγων) δικαιοφχου του Σρογράμματοσ 

“Integrated actions for joint coordination and responsiveness to flood risks in the Cross Border area” και 
ακρωνφμιο “FLOODGUARD’’» το οποίο είναι ενταγμζνο ςτο πρόγραμμα εδαφικισ ςυνεργαςίασ the 

INTERREG V-A Greece – Bulgaria 2014-2020 Cooperation Programme, 

 του  με αρ.πρωτ.7120/21-02-2020 του Φμιματοσ Σολιτικισ και Εποπτείασ Μρατικϊν Ρχθμάτων και 
Φθλεπικοινωνιϊν τθσ Διεφκυνςθσ Σρομθκειϊν, Χποδομϊν και Διαχείριςθσ Χλικοφ του Χπουργείου 
Εςωτερικϊν με κζμα « Ζγκριςθ εξαίρεςθσ οχθμάτων από το ανϊτατο όριο κυλινδριςμοφ μθχανισ και 
(ζγκριςθ) αγοράσ τουσ, από το ελεφκερο εμπόριο, από τθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ξακεδονίασ – 

Θράκθσ» 

 τθσ με Α.Σ. 6988/13-05-2020 (ΑΔΑ: ΨΕΟΩΡΤ1Χ-Δ0Ψ) Απόφαςθσ του Υυντονιςτι τθσ Αποκεντρωμζνθσ 
Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ – Θράκθσ περί ζγκριςθσ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ και των όρων αυτοφ, 

 τθσ με Α.Σ. 92762/07-09-2020 Διατφπωςθσ Θετικισ Γνϊμθσ τθσ Εδικισ Χπθρεςίασ Διαχείριςθσ των 
Ευρωπαϊκϊν Σρογραμμάτων του Υτόχου «Ευρωπαϊκι Υυνεργαςία» για τα ςχζδια των τευχϊν 
διακιρυξθσ και τθ διαδικαςία προκιρυξθσ, 
 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  
Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 16 Οοεμβρίου 2020 και ϊρα 15:00. 

Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Υυμβάςεων (Ε.Υ.Θ.Δ.Θ.Υ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr , τθν 20 Οοεμβρίου 2020, θμζρα Σαραςκευι και ϊρα 10:00.  

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκαν ςτο Μεντρικό Θλεκτρονικό 
Ξθτρϊο Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΜΘΞΔΘΥ).  

Φο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.:  http://www.promitheus.gov.gr, 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ο. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΣΤΡΓΤΑΞΞΑ ΔΙΑΧΓΕΙΑ)  

Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) 

:   www.damt.gov.gr ςτθ διαδρομι : Ανακοινϊςεισ ► Διαγωνιςμοί.  

 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  
Ρι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Σαράρτθμα Χ του Σροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ  

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

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Φα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ, είναι τα ακόλουκα: 

1. θ προκιρυξθ ςφμβαςθσ (ΑΔΑΞ 20PROC007524217 2020-10-22)  

2. το Φυποποιθμζνο Ζντυπο Χπεφκυνθσ Διλωςθσ *ΦΕΧΔ+ 

3. θ παροφςα διακιρυξθ και τα παραρτιματά τθσ 

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

5. το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Σαραρτιματά τθσ  

 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

λεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Υυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Υυμβάςεων (ΕΥΘΔΘΥ), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Φα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο δεκαπζντε (15)  
θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα, ςτο πλαίςιο 
τθσ παροφςασ, ςτθ ςχετικι θλεκτρονικι διαδικαςία ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτθν πλατφόρμα του 
ΕΥΘΔΘΥ, θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Αιτιματα 
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

 Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) ταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν. 

β) ταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

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

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

2.1.4 Γιώζζα 

Φα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Φυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Ρι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Υτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Υυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από 

πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.. 
 

Φα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Υτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Υυνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 

ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο 

αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν 

οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 
 

 

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

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Ρι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι 
του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-μζρθ τθσ ΥΔΥ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ 
διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Ξποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Φ.Α.Α. - Φ.Ξ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται 
με γραμμάτιο του Φαμείου Σαρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου 
χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Φαμείο 
Σαρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ 
επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Ρι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Ρι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Ξ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία  υποβολισ προςφορϊν, κ) τθν 
θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ 
εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι 
ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Χποδείγματα των εγγυθτικϊν επιςτολϊν 
δίδονται ςτο ΣΑΤΑΤΦΘΞΑ ΙΙΙ με τίτλο «Χποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν»  τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

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

2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο  
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
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α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Ρικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ρ.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΥΔΥ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Σαραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Σροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Υυμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Ρι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ.  

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

  

 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ποςοςτοφ 2% 
επί τθσ κακαρισ αξίασ, ιτοι ποςοφ  χιλίων πεντακοςίων ςαράντα (1.540,00) ευρϊ.  

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι ζξι (6) μινεσ και τριάντα (30) θμζρεσ από τθν 
επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, 
πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

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

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.6, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 

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

2.2.3.1.  ταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΧ του Υυμβουλίου τθσ 24θσ Ρκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΧ του 
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Υυμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 

τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΧ του Υυμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Ρδθγίασ 2005/60/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου 
τθσ 26θσ Ρκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Ρδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΧ του Υυμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

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

Υτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Σ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ρ.Ε. και Ε.Ε.) και 
ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά  ςτουσ 
διαχειριςτζσ. 

Υτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτον 
Διευκφνοντα Υφμβουλο, κακϊσ και ςε όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου. 

Υτισ περιπτϊςεισ Υυνεταιριςμϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά ςτα μζλθ του 
Διοικθτικοφ Υυμβουλίου. 

Υε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτώςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 
κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 
καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ.  

2.2.3.2. Υτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

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

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

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ 
του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 
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Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά περίπτωςθ, 
των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό για τθν 
καταβολι τουσ. 

ι/και 

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Υϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Υϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Ρι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  

2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, οικονομικόσ 
φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

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

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

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

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

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

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

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 2.2.9.2 τθσ παροφςασ,  

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

(κ) εάν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του.  
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Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτώςεισ (α) ζωσ (κ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 
απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ.  

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

2.2.3.5. Ρικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι 
τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Φα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Ρικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

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

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

 

Κριτιρια Επιλογισ 
 

2.2.4 Καηαιιειόηεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  
Ρι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι ι βιομθχανικι ι βιοτεχνικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ.  

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

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

Ρι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Ξθτρϊο Ματαςκευαςτϊν Αμυντικοφ Χλικοφ.  

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  
ςον αφορά τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια για τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, οι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν/ παρζχουν ςτον τομζα δραςτθριοτιτων που 
καλφπτονται από τθν ςφμβαςθ, δθλαδι ςτθν πϊλθςθ οχθμάτων, μζςο ''ειδικό'' ετιςιο κφκλο εργαςιϊν:  

αρικμόσ ετϊν: τρία (3), μζςοσ ειδικόσ κφκλοσ εργαςιϊν των τριϊν τελευταίων ετϊν (2017-2018-2019) : 

εβδομιντα πζντε χιλιάδεσ (75.000,00), νόμιςμα: (Ευρϊ). 
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Εάν, θ επιχείρθςθ λειτουργεί για λιγότερο τθσ τριετίασ χρονικό διάςτθμα, δεν αποκλείεται από τθ 
διαδικαςία του διαγωνιςμοφ και για το λόγο αυτό απαιτείται να διακζτει ςτον τομζα δραςτθριοτιτων που 
καλφπτονται από τθν ςφμβαςθ, δθλαδι ςτθν πϊλθςθ οχθμάτων ιςόποςο μζςο ''ειδικό'' ετιςιο κφκλο 
εργαςιϊν για τισ  τελευταίεσ οικονομικζσ χριςεισ ςυναρτιςει τθσ θμερομθνίασ δθμιουργίασ του 
οικονομικοφ φορζα ι ζναρξθσ των δραςτθριοτιτων του.  

2.2.6 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  
Ρι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά τα κριτιρια τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ 
επάρκειασ (τθσ παραγράφου 2.2.5), να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, αςχζτωσ τθσ νομικισ 
φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Υτθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ διάκεςι τουσ 
τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν ικανότθτα των 
οποίων ςτθρίηονται.  

ταν οι οικονομικοί φορείσ ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων όςον αφορά τα κριτιρια που 
ςχετίηονται με τθν απαιτοφμενθ με τθ διακιρυξθ οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείσ και αυτοί ςτουσ οποίουσ ςτθρίηονται είναι από κοινοφ υπεφκυνοι για τθν εκτζλεςθ τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Χπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

2.2.7 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.7.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  
 Σροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ 
δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Φυποποιθμζνο 
Ζντυπο Χπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΦΕΧΔ) (Β/3698/16-11-2016), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα 
Σαράρτθμα V, το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986.  

Φο ΦΕΧΔ καταρτίηεται από τισ ανακζτουςεσ αρχζσ βάςει του τυποποιθμζνου εντφπου του Σαραρτιματοσ Α 
τθσ Απόφαςθσ 158/2016 τθσ ΕΑΑΔΘΥΧ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ 
ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ τθσ Ματευκυντιριασ Ρδθγίασ 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΡΠΦΒ-ΑΜΘ). Φο ΦΕΧΔ ςε 
επεξεργάςιμθ μορφι είναι αναρτθμζνο ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ΕΑΑΔΘΥΧ (www.eaadhsy.gr) και 
(www.hsppa.gr ). 

Φο ΦΕΧΔ μπορεί να υπογράφεται ζωσ δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των 
προςφορϊν 

Υε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Φυποποιθμζνο Ζντυπο Χπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΦΕΧΔ), το 
οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ 
εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 
2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε 
αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Υτθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Φυποποιθμζνο Ζντυπο 
Χπεφκυνθσ Διλωςθσ ( ΦΕΧΔ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

http://www.eaadhsy.gr/
http://www.hsppa.gr/
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2.2.7.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Φο δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ παραγράφου και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ 
περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Υτθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων 
φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφό 2.2.8. τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων 
ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι 
λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ 
κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2. 5 και 2.2.6 ). 

Ρ οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, 
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.3. 

Ρι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Φυποποιθμζνο Ζντυπο Χπεφκυνθσ Διλωςθσ (ΦΕΧΔ) του άρκρου 
79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

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

Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιώςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί 
ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλώςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικών. Σθμειώνεται ότι δεν απαιτείται κεώρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

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

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

Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, 
ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν 
από τθν υποβολι του. 

Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.2 α., πζραν του ωσ άνω πιςτοποιθτικοφ, υποβάλλεται 
υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ ότι δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ 
και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 
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Για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν 
υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο Σρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Φο 
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Σρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Ξ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Φα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ.  

Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ 
ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Σρογραμματιςμοφ και Υυντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Υχζςεων, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ 
(3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του από το οποίο να προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που 
ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν 
θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  Ξζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του 
ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να 
απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΥΕΣΕ ςχετικά με τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά ι όπου το 
ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, τα 

ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 
οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο 
οικονομικόσ φορζασ. 

Ρι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. Ρι επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του 
επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 

δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.7. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει 
εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Σαραρτιματοσ XI του Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Υτθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 

Ρι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Ξθτρϊο Ματαςκευαςτϊν Αμυντικοφ Χλικοφ. 
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Για τθν απόδειξθ άςκθςθσ γεωργικοφ ι κτθνοτροφικοφ επαγγζλματοσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ απαιτοφν 
ςχετικι βεβαίωςθ άςκθςθσ επαγγζλματοσ, από αρμόδια διοικθτικι αρχι ι αρχι Ρργανιςμοφ Φοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ. 

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

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ οικονομικισ και χρθματοοικονομικισ επάρκειασ τθσ παραγράφου 2.2.5 οι 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν Δθμοςιευμζνουσ Ιςολογιςμοφσ ι αποςπάςματα δθμοςιευμζνων 
Ιςολογιςμϊν των τελευταίων τριϊν (3) οικονομικϊν χριςεων, ςε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ 
υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ Ιςολογιςμϊν, ι όςων οικονομικϊν χριςεων ζχουν κλείςει ςτθν περίπτωςθ 
λειτουργίασ του υποψθφίου μικρότερθσ τθσ τριετίασ, ςυνοδευόμενουσ από το αντίςτοιχο ΦΕΜ ςτο οποίο 
ζχουν δθμοςιευκεί. 

Υε περίπτωςθ κατά τθν οποία οι ιςολογιςμοί δεν ζχουν δθμοςιευκεί ςε ΦΕΜ, οι υποψιφιοι υποβάλλουν 
τον εγκεκριμζνο, από το Διοικθτικό Υυμβοφλιο ι το κατά περίπτωςθ (ςφμφωνα με το καταςτατικό τουσ ι 
άλλεσ διατάξεισ) αρμόδιο Διοικθτικό όργανο, ιςολογιςμό και τισ λοιπζσ οικονομικζσ καταςτάςεισ 
ςυνοδευόμενεσ από τθν απόφαςθ ζγκριςθσ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου ι του αρμοδίου Διοικθτικοφ 
οργάνου και αίτθςθ για τθ δθμοςίευςθ των ιςολογιςμϊν ςτο ΓΕΞΘ, ςτοιχείο υποχρεωτικό ςτθν 
περίπτωςθ υποψθφίου που ζχει κατά νόμο υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ιςολογιςμϊν.  

Ρι υποψιφιοι, που δεν ζχουν κατά νόμο υποχρζωςθ δθμοςίευςθσ ιςολογιςμϊν, υποβάλλουν και 
οποιοδιποτε άλλο ςχετικό ζγγραφο από το οποίο να προκφπτει ο κφκλοσ εργαςιϊν τουσ για τισ 
προαναφερόμενεσ οικονομικζσ χριςεισ, κατά τα ανωτζρω αναφερόμενα. Φζτοια ζγγραφα είναι: ακριβζσ 

επικυρωμζνο αντίγραφο από το βιβλίο απογραφϊν και ιςολογιςμϊν ι άλλα φορολογικά ςτοιχεία που 
υποβάλλονται  -κατά περίπτωςθ - ςτισ αρμόδιεσ Φορολογικζσ Αρχζσ (π.χ. αντίγραφα υποβλθκειςϊν 
φορολογικϊν δθλϊςεων (Ζντυπο Ε3)) και από όπου προκφπτει ο κφκλοσ εργαςιϊν, ςυνοδευόμενα από τθν 
βεβαίωςθ υποβολισ τουσ.  

Εάν ο υποψιφιοσ, για βάςιμο λόγο, δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά, μπορεί 
να αποδεικνφει τθν οικονομικι και χρθματοοικονομικι του επάρκεια με οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο 
ζγγραφο ι ςτοιχείο (π.χ. Φραπεηικζσ βεβαιϊςεισ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ του υποψθφίου), το οποίο θ 
Ανακζτουςα Αρχι κρίνει ωσ πρόςφορο. 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΞΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, 
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.  Υτισ 
λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ 
(όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΜ, ςυγκρότθςθ Δ.Υ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ 
του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 

Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου, εφόςον αυτι 
προκφπτει από πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ (πχ γενικό πιςτοποιθτικό του ΓΕΞΘ), αρκεί θ υποβολι 
αυτοφ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. Υτισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα 
κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα νόμιμθσ ςφςταςθσ και μεταβολϊν (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΜ, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), 
ςυνοδευόμενα από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν 
υποβολι τουσ. 

Ρι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ  του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 
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Ρι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 

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

Β.5. Ρι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Σαραρτιματοσ VII του 
Σροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

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

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

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

Β.6. Ρι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.7. Υτθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.6 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο   

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο  
Μριτιριο ανάκεςθσ τθσ Υφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά: βάςει 
τιμισ . 

 

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Ρι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Σαράρτθμα I με τίτλο «Αναλυτικι 
Σεριγραφι Φυςικοφ και Ρικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Υφμβαςθσ» τθσ διακιρυξθσ, για το ςφνολο τθσ 
προκθρυχκείςασ ποςότθτασ τθσ προμικειασ.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ . 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Υτθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το 
είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ 
ζνωςθσ, κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 
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2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  
2.4.2.1. Ρι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΥΘΔΘΥ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον 
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Χπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ 
λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων 

(Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται 
από εγκεκριμζνο πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από ζναν εγκεκριμζνο πάροχο υπθρεςιϊν 
πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 
2009/767/ΕΜ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Μανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και τισ διατάξεισ τθσ Χ.Α. 
56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων υμβάςεων (Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ)» (ΦΕΜ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα 
(ΕΥΘΔΘΥ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) ακολουκϊντασ τθν διαδικαςία εγγραφισ του 
άρκρου 5 τθσ ίδιασ Χ.Α.  
 

Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα 
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν  προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, 
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα 
προζλευςισ τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Υτισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ αίτθςθ ςυμμετοχισ ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ 
διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ  προθγμζνθσ 
ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ 
υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Θ υπεφκυνθ διλωςθ του 
προθγοφμενου εδαφίου φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ των προςφορϊν.  
 

2.4.2.2. Ρ χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Χπουργικισ Απόφαςθσ. 
Ξετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Υφςτθμα. Υε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΥΘΔΘΥ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 
 

2.4.2.3. Ρι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ –Φεχνικι Σροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Ρικονομικι Σροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  

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

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

2.4.2.4. Ρι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Υτθ ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα ςχετικά 
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θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται θλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  Σα 
ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ και οι οικονομικοί όροι δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ 
ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, θ Α.Α. δίνει ςχετικζσ οδθγίεσ ςτουσ οικονομικοφσ φορείσ να 
επιςυνάπτουν θλεκτρονικά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ιδίωσ τεχνικι και οικονομικι 
προςφορά) παραπζμποντασ ςτο ςχετικό άρκρο τθσ διακιρυξθσ και τα τυχόν υποδείγματα τεχνικισ -

οικονομικισ προςφοράσ. 

2.4.2.5. Ρ χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υυςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Φα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι με χριςθ 
εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν, χωρίσ να απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ , με τθν επιφφλαξθ 
των αναφερκζντων ςτθν τελευταία υποπαράγραφο τθσ παραγράφου 2.4.2.1 του παρόντοσ για τουσ 
αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ. 

Από το Υφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  

Υτισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ο. 4250/2014 (Α’ 94), είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται 
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 
2690/1999 ''Μϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ'', όπωσ τροποποιικθκε με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 2 
του ν. 4250/2014. Φζτοια ςτοιχεία και δικαιολογθτικά είναι, ενδεικτικά, θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, 
τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από 
δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα που φζρουν τθ Υφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε 
ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι, τα ΦΕΜ, τα τεχνικά 
φυλλάδια και όςα προβλζπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε 
αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο- Σερληθή Πξνζθνξά»  

2.4.3.1 Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο  

Φα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι διαδικαςία 
περιλαμβάνουν: 

α) Tο τυποποιθμζνο ζντυπο υπεφκυνθσ διλωςθσ (Φ.Ε.Χ.Δ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 4 του άρκρου 79 
του ν. 4412/2016, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.9.1. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Ρι προςφζροντεσ 
ςυμπλθρϊνουν το  ςχετικό πρότυπο ΦΕΧΔ το οποίο ζχει αναρτθκεί, και ςε επεξεργάςιμθ μορφι αρχείου 
doc, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΥΘΔΘΥ και αποτελεί αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
διακιρυξθσ (Σαράρτθμα V), 
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β) εγγφθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τo άρκρο 72 του Ο.4412/2016 και τισ παραγράφουσ 2.1.5 και 2.2.2 
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

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

 

2.4.3.2  Σερληθή πξνζθνξά 

H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί 
από τθν ανακζτουςα αρχι με το Μεφάλαιο “3. Φεχνικι Σεριγραφι – Σίνακασ Υυμμόρφωςθσ” του 
Σαραρτιματοσ I τθσ διακιρυξθσ, το οποίο ζχει καταχωρθκεί ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Υ.Θ.ΔΘ.Υ.:  
http://www.promitheus.gov.gr όπου και είναι προςβάςιμθ ςε θλεκτρονικι μορφι,  περιγράφοντασ 
ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ πλθροφνται. Σεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα 
και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλότθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με 
βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Σαράρτθμα. 

Επιπλζον κα υποβλθκοφν υποχρεωτικά: 
 Σίνακασ Υυμμόρφωςθσ που βρίςκεται ςτο παράρτθμα I τθσ παροφςασ, ςτον οποίο κα 
ςυμπλθρωκεί θ ςτιλθ απαίτθςθ, θ ςτιλθ «Σαραπομπι» κα ςυμπλθρωκεί υποχρεωτικά με τισ κατάλλθλεσ 
παραπομπζσ ςε τεχνικά ι άλλα φυλλάδια, ζγγραφα ι άλλα δικαιολογθτικά με αναφορά ςτον αρικμό 
ςελίδασ. Ρ πίνακασ ςε μορφι αρχείου τφπου .doc κα βρίςκεται αναρτθμζνοσ μαηί με τα υπόλοιπα 
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ςελίδα www.damt.gov.gr/ Ανακοινϊςεισ/ διαγωνιςμοί. Φα αναφερόμενα ςτισ 
παραπομπζσ τεχνικά φυλλάδια και άλλα ςυναφι ζγγραφα ςτα οποία γίνεται αναφορά, κα υποβλθκοφν 
υποχρεωτικά.  

Ειδικά όςον αφορά τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) που κα υποβλθκοφν, αυτά κα πρζπει να φζρουν 
ψθφιακι υπογραφι από τον εκδότθ τουσ. Υε αντίκετθ περίπτωςθ, δεν κα απαιτθκεί θ επικφρωςι τουσ 
από δικθγόρο και κα γίνονται δεκτά απλά φωτοαντίγραφά τουσ τα οποία, όμωσ, υποχρεωτικά, κα πρζπει 
να ςυνοδεφονται από υπεφκυνθ διλωςθ υπογεγραμμζνθ από τον προςφζροντα, ςτθν οποία κα 
δθλϊνεται ότι τα αναγραφόμενα ςε αυτά ςτοιχεία ταυτίηονται με τα ςτοιχεία των τεχνικϊν φυλλαδίων του 
καταςκευαςτικοφ οίκου. 

 

 Χπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αναφζρει τθ χϊρα 
προζλευςθσ και το εργοςτάςιο παραγωγισ των οχθμάτων που προςφζρει 
 

 Χπεφκυνθ διλωςθ που κα περιλαμβάνει κατάλογο του δικτφου εξουςιοδοτθμζνων ςυνεργείων 
για τθν Σ.Ε. Θεςςαλονίκθσ, Μαβάλασ και Ζβρου ι τουλάχιςτον ςε όμορο νομό αυτϊν. Επίςθσ, είναι 
επιβεβλθμζνο να υπάρχει ςτθν περιοχι τθσ Θεςςαλονίκθσ (όπου βρίςκεται θ ζδρα του φορζα τθσ Α.Δ.Ξ.-
Θ.), επίςθμθ αντιπροςωπεία κακϊσ και ζνα τουλάχιςτον εξουςιοδοτθμζνο ςυνεργείο τθσ αυτισ φίρμασ.   
 Επιπλζον. υπεφκυνθ διλωςθ ότι τα προςφερόμενα πλθροφν τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 

Υε περίπτωςθ ζνωςθσ προμθκευτϊν ι κοινοπραξίασ, τα τεχνικά ςτοιχεία πρζπει να υποβάλλονται 
ξεχωριςτά για κάκε μζλοσ τθσ. 

Υε περίπτωςθ μθ υποβολισ ι κατά παρζκκλιςθ, των απαιτιςεων τθσ διακιρυξθσ, υποβολισ 
δικαιολογθτικϊν του υποφακζλου «Δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ – τεχνικι προςφορά», θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.damt.gov.gr/
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2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

Θ Ρικονομικι Σροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ ( θ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει τιμισ), ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
Σαράρτθμα ΙΙ «Χπόδειγμα Ρικονομικισ Σροςφοράσ» τθσ διακιρυξθσ. 

Θ τιμι των προσ προμικεια οχθμάτων δίνεται ςε ευρϊ για το ςφνολο των οχθμάτων.
 
 

Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο 
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελλο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το 
υπόδειγμα που υπάρχει ςτο Σαράρτθμα ΙΙ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ) ςε μορφι pdf. 

Υτθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Σ.Α., για τθν παράδοςθ του υλικοφ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.

.
 

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

Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Σ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  

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

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΧΤΩ ι που κακορίηεται  
ςχζςθ ΕΧΤΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ 
τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ 
που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο κεφάλαιο 1.3 τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςτο κεφάλαιο “Φεχνικι Σεριγραφι – Σίνακασ Υυμμόρφωςθσ” του Σαραρτιματοσ Ι τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ.   

 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ 

Ρι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 8 μθνϊν 

από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  

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

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

Ξετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Υτθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

Υε περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, θ 
ανακζτουςα αρχι δφναται με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εξυπθρετεί 
το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ 
διαδικαςία είτε να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ είτε όχι. 
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2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

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

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Σεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Σεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Σρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ,  

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

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

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά,  

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ρ 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 περ. γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων. 

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  

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

3.1  Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Φο πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΥΘΔΘΥ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Υυμμετοχισ-Φεχνικι 
Σροςφορά» τθν Σαραςκευι, 20 Οοεμβρίου 2020 και ϊρα 10: 00. 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Ρικονομικι Σροςφορά», κατά τθν θμερομθνία 
και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι 

 

Ξε τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3.1.2 
τθσ παροφςασ, κάκε προςφζρων αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα 
δικαιολογθτικά τουσ, με τθν επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ, που ζχουν 
χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

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

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Ξετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Υφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μζλθ του οργάνου. 

β) Υτθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων τεχνικϊν 
προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν αποδοχι 
όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 

γ) Ξετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν 
οικονομικϊν προςφορϊν. 

δ) Φο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου. Φο εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 
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Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Υτθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Υτθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ. 

Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρώνονται τα 
αποτελζςματα όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», «Τεχνικι Ρροςφορά» και 
«Οικονομικι Ρροςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΣΗΔΗΣ, μαηί με αντίγραφο των αντιςτοίχων 
πρακτικών τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορών των ωσ άνω ςταδίων. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 
τθσ παροφςασ. 

Υε κάκε περίπτωςθ, ανεξαρτιτωσ ποςοφ και διαδικαςίασ, όταν εξ αρχισ ζχει υποβλθκεί μία προςφορά, 
εκδίδεται μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα αποτελζςματα όλων των ςταδίων, ιτοι 
Δικαιολογθτικϊν Υυμμετοχισ, Φεχνικισ Σροςφοράσ και Ρικονομικισ Σροςφοράσ. 

 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ - 

Γηθαηνινγεηηθά πξνζσξηλνύ αλαδόρνπ 

Ξετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ και τα πρωτότυπα ι 
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των 
δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.7.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά 
ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και 
για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.6  αυτισ. 

Φα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ του τουσ, κατά τισ διατάξεισ του ν. 4250/2014 (Α’ 
94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε 
απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ 
και θ οποία πρζπει να ζχει ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν. ταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι.  

Ξε τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ τθσ παρ. 5.3.1 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με 
αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, 
θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί 
για τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ 

Φο παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 
ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 
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ςοι δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

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

i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  

το Φ.Ε.Χ.Δ., είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

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

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.6 

(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Υε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Φ.Ε.Χ.Δ., ότι πλθροί, οι οποίεσ 
επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει 
υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.6 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν κατά τα 
οριηόμενα ανωτζρω και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ αρχισ για 
τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για 
τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια επιτροπι του 
διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ για 
ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ:  ποςοςτό 30% ςτθν 
περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ. Για 
κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, απαιτείται 
προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο.  

Φα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, που δεν ζχει αποκλειςτεί 
οριςτικά, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.  

Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν 
κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί οριςτικά. Φα ζννομα αποτελζςματα 
τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν 
ςωρευτικά τα εξισ: 

α) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, 
παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Σ.Σ. και ςε 
περίπτωςθ άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ Α.Ε.Σ.Σ., εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ 
αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο τελευταίο 
εδάφιο τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 372 του ν.4412/2016, 

 

β) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Υυνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 35 
και 36 του ν. 4129/2013, εφόςον απαιτείται, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
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και  
 

γ) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλλει, 
ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται 
κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 79Α, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του 
οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 104 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ 
ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ. Θ υπεφκυνθ 
διλωςθ ελζγχεται από τθν αρμόδια Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, θ οποία ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει 
τθ ςφμβαςθ. 

 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ 
του προκεςμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τισ είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Φο ςυμφωνθτικό ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Υτθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Μάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΣΣ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Υε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Υε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 

Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΥΘΔΘΥ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Σροδικαςτικι 
Σροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Χ.Α..  

Φο παράβολο  επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΣΣ επί τθσ προςφυγισ, θ 
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΣΣ μετά από άςκθςθ 
προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του ν. 4412/2016. Ματ’ εξαίρεςθ, δεν κωλφεται θ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ εάν υποβλικθκε μόνο μία (1) προςφορά και δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψιφιοι.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Ματά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ 
διαδικαςίασ, εκτόσ αν ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Ρι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΥΘΔΘΥ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του 
π.δ. 39/2017. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν Σροςφυγϊν (ΑΕΣΣ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016 και τθν περ. αϋ τθσ παρ. 1 του άρκρου 9 του π.δ. 
39/2017. 

Θ ΑΕΣΣ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ 

Θ Αρχι επιλαμβάνεται αποκλειςτικά επί κεμάτων που κίγονται με τθν προςφυγι και δεν μπορεί να 
ελζγξει παρεμπιπτόντωσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ι ηθτιματα που αφοροφν τθ διενζργεια τθσ διαδικαςίασ 

Υε περίπτωςθ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ επί τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, αυτι υποβάλλεται ζωσ και 
δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν ςυηιτθςθ τθσ προςφυγισ και κοινοποιείται αυκθμερόν ςτον προςφεφγοντα 
μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΥΘΔΘΥ ι αν αυτό δεν είναι εφικτό με οποιοδιποτε πρόςφορο μζςο. 
Χπομνιματα επί των απόψεων και τθσ ςυμπλθρωματικισ αιτιολογίασ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ 
κατατίκενται μζςω τθσ πλατφόρμασ του ΕΥΘΔΘΥ ζωσ πζντε (5) θμζρεσ πριν από τθ ςυηιτθςθ τθσ 
προςφυγισ. 

Ρι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΣΣ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

ποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΣΣ και 
τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου. Δικαίωμα άςκθςθσ των ίδιων ενδίκων βοθκθμάτων 
ζχει και θ ανακζτουςα αρχι, αν θ ΑΕΣΣ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι προςφυγι. Ξε τα ζνδικα 
βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ, λογίηονται ωσ ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν 
απόφαςθ τθσ ΑΕΣΣ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ 
αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 

Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. 
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ 
αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 
4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

Φζλοσ, είναι δυνατι θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ ςτθν ΑΕΣΣ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ 
ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

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

4.1 Δγγύεζε (θαιήο εθηέιεζεο) 
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ:  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΣΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Φο περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 
Σαράρτθμα ΙΙΙ παροφςασ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ.  

Υε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΣΑ.  

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

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω 
εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  πκβαηηθό Πιαίζην - Δθαξκνζηέα Ννκνζεζία  
Ματά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Μϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

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

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

4.3.2. Ρ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ακολουκεί πιςτά τισ οδθγίεσ και τισ υποδείξεισ των Χπθρεςιϊν και να 
παρζχει ςτισ Χπθρεςίεσ οποιεςδιποτε αναφορζσ και πλθροφορίεσ του ηθτθκοφν ςχετικά µε τθν εκτζλεςθ 
τθσ ςφμβαςθσ. 
Ρ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίςει τθν ζγκαιρθ και άριςτθσ ποιότθτασ προμικεια των οχθμάτων, 
να τα μεταφζρει με δικι του δαπάνθ, ςτουσ υποδειχκζντεσ χϊρουσ και να τα παραδϊςει ςε πλιρθ 
λειτουργία. 
Ρ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει εγγφθςθ: 
 Μαλισ λειτουργίασ τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν ι εκατό χιλιάδων (100.000) χλμ από τθν θμερομθνία 
παραλαβισ εκάςτου οχιματοσ,  
 Χποςτιριξθσ ςε ανταλλακτικά για τουλάχιςτον δζκα (10) χρόνια από τθν παράδοςθ του οχιματοσ, 
 Για τθν αντιδιαβρωτικι προςταςία (ςκουριά) του αμαξϊματοσ τουλάχιςτον δϊδεκα (12) ετϊν, 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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 Ξθ φκοράσ του χρϊματοσ τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν. 
 Επίςθσ, οφείλει κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ 

και να αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Υε περίπτωςθ καταςκευαςτικοφ ελαττϊματοσ ι προβλιματοσ ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται με δικά του ζξοδα 
να αντικαταςτιςει τθν ελαττωματικι ποςότθτα. 
Ρ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ειδοποιεί τισ Χπθρεςίεσ και τθν Επιτροπι Σαραλαβισ, για τθν θμζρα και ϊρα 
που προτίκεται να παραδϊςει τα είδθ. 
Ρ Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει τθ χϊρα προζλευςθσ των οχθμάτων που προςφζρει. Ξετά τθ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ δεν επιτρζπεται θ αλλαγι του εργοςταςίου που δθλϊκθκε με τθν προςφορά και με 
βάςθ τθν οποία ζγινε θ κατακφρωςθ. Υε περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ και μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ 
αξιολόγθςθσ, μπορεί να εγκρικεί θ αλλαγι του εργοςταςίου με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
 

Ρ Ανάδοχοσ παραιτείται από κάκε αξίωςι του ζναντι τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ – 

Θράκθσ, ςε περίπτωςθ καταργιςεωσ Χπθρεςιϊν ι υπαγωγι τουσ ςε άλλο φορζα εκτόσ τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ – Θράκθσ, ι αν για οποιαδιποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικϊσ ι 
μερικϊσ θ ανάγκθ προμικειασ ειδϊν που αφορά θ παροφςα διακιρυξθ. 
Τθτά ςυμφωνείται μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ αρχισ και του Αναδόχου ότι – ςε κάκε περίπτωςθ – ο 
Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αποηθμιϊςει πλιρωσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, λόγω υπαίτιασ και 
αποδεδειγμζνθσ ςυμπεριφοράσ τθσ που ςυνδζεται αιτιωδϊσ με προκλθκείςα ηθμία ι παράβαςθ 
οποιουδιποτε όρου τθσ ςφμβαςθσ.  

4.4 Τπεξγνιαβία 

Απαγορεφεται θ εκχϊρθςθ ςε άλλο πρόςωπο των εκ τθσ ςυμβάςεωσ απορρεουςϊν υποχρεϊςεων του 
αναδόχου κακϊσ και θ εκχϊρθςθ των απαιτιςεϊν του ςε οποιοδιποτε τρίτο Φυςικό ι Οομικό πρόςωπο. 
Ματ’ εξαίρεςθ, μπορεί να εκχωριςει ςε τράπεηα τθσ επιλογισ του, ςυνολικά ι εν μζρει τισ απαιτιςεισ που 
προκφπτουν από τθν παροφςα Υφμβαςθ, για τθν εκχϊρθςθ κα πρζπει να υπάρξει προθγουμζνωσ ζγγραφθ 
ειδοποίθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.   
Επίςθσ, ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται να ανακζτει, μετά τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ, υπεργολαβικά ςε 
τρίτουσ μζροσ ι το ςφνολο του αντικειμζνου τθσ Υφμβαςθσ, οφτε να υποκακίςταται από τρίτο.   

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο 

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

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

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

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Υυνκικεσ και τθν Ρδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΥΝΕΕ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  
5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Φο 100% τθσ ςυμβατικισ αξίασ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι παραλαβι των οχθμάτων. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νομίμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, κακϊσ και 
κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον 
ζλεγχο και τθν πλθρωμι και ιδίωσ των παρακάτω : 

α) τιμολόγιο πϊλθςθσ, 

β) αποδεικτικό φορολογικισ και αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ και 

γ) πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ. 

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

α) Μράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Χπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Υυμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ο.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

 

β) Μράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΣΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Φο ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Υυμβάςεων και 
Σρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 

γ) Μράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Σροδικαςτικϊν 
Σροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

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

Ξε κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 4% επί του κακαροφ ποςοφ. 

5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  
5.2.1. Ρ ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου 
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι 
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα 
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 4.3.τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν: 

α) το υλικό δεν φορτωκεί ι παραδοκεί ι αντικαταςτακεί με ευκφνθ του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

β) ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ 

Ρ Ανάδοχοσ που επικαλείται ανωτζρα βία υποχρεοφται, μζςα ςε είκοςι (20) θμζρεσ από τότε που 
ςυνζβθςαν τα περιςτατικά που ςυνιςτοφν τθν ανωτζρα βία, να αναφζρει εγγράφωσ αυτά και να 
προςκομίςει ςτθν ανακζτουςα αρχι τα απαραίτθτα αποδεικτικά ςτοιχεία. Υε αντίκετθ περίπτωςθ, δεν 
ζχει δικαίωμα να επικαλεςτεί λόγουσ ανωτζρασ βίασ και τα νόμιμα δικαιϊματά του που προκφπτουν από 
αυτι. 



 

Υελίδα 35 

Υτον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωκεί - παραδοκεί ι αντικαταςτακεί μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου και μζχρι 
λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε, ςφμφωνα με το άρκρο 206 του Ο.4412/16, 
επιβάλλεται πρόςτιμο 5% επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ποςότθτασ που παραδόκθκε εκπρόκεςμα. 

Φο παραπάνω πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ των εκπρόκεςμα παραδοκζντων υλικϊν, 
χωρίσ ΦΣΑ. Εάν τα υλικά που παραδόκθκαν εκπρόκεςμα επθρεάηουν τθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν που 
παραδόκθκαν εμπρόκεςμα, το πρόςτιμο υπολογίηεται επί τθσ ςυμβατικισ αξίασ τθσ ςυνολικισ ποςότθτασ 
αυτϊν. 

Ματά τον υπολογιςμό του χρονικοφ διαςτιματοσ τθσ κακυςτζρθςθσ για φόρτωςθ- παράδοςθ ι 
αντικατάςταςθ των υλικϊν, με απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψθ ο χρόνοσ που παριλκε πζραν του εφλογου, κατά τα διάφορα 
ςτάδια των διαδικαςιϊν, για το οποίο δεν ευκφνεται ο ανάδοχοσ και παρατείνεται, αντίςτοιχα, ο χρόνοσ 
φόρτωςθσ - παράδοςθσ. 

Υε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγωσ ςε όλα τα 
μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο ησλ ζπκβάζεσλ 

Ρ ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Μιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Μυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), κακϊσ και κατ’ εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων να 
αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα 
ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί 
τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ βϋ και δϋ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν.4412/2016 
οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ 
απορριφκείςα. Ματά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ 
προςφυγισ. Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν 
απορριφκεί αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί 
εμπρόκεςμα προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

 

5.4 Γηθαζηηθή επίιπζε δηαθνξώλ 

Μάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Σεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ 
και 6 του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016 Σριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
προθγείται υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ προβλεπόμενθσ ςτο άρκρο 205 ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ, 
διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Υξόλνο – ηξόπνο παξάδνζεο πιηθώλ 

6.1.1. Θ παράδοςθ των οχθμάτων κα γίνει κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι ςε τόπο 
αρμοδιότθτάσ τθσ που κα υποδειχκεί από αυτιν κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τον ανάδοχο και ςτο χρονικό 
περικϊριο ζωσ πζντε (5) μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ περιγράφεται ςτο άρκρο 3 του 
Σαραρτιματοσ IV «Υχζδιο Υφμβαςθσ» τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.  

Ξετά από κάκε παράδοςθ οχιματοσ ςτο χρόνο και τόπο που κα ζχει υποδειχκεί, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται 
να υποβάλει ςτθν υπθρεςία αποδεικτικό προςκόμιςθσ, κεωρθμζνο από τον υπεφκυνο τθσ υπθρεςίασ που 
παραλαμβάνει τα οχιματα, ςτο οποίο αναφζρεται θ θμερομθνία προςκόμιςθσ, το υλικό, θ ποςότθτα και ο 
αρικμόσ τθσ ςφμβαςθσ ςε εκτζλεςθ τθσ οποίασ προςκομίςτθκε. 

Ρ ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ των υλικϊν μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ 
ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016. Υτθν περίπτωςθ 
που το αίτθμα υποβάλλεται από τον ανάδοχο και θ παράταςθ χορθγείται χωρίσ να ςυντρζχουν λόγοι 
ανωτζρασ βίασ ι άλλοι ιδιαιτζρωσ ςοβαροί λόγοι που κακιςτοφν αντικειμενικϊσ αδφνατθ τθν εμπρόκεςμθ 
παράδοςθ των ςυμβατικϊν ειδϊν επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 207 του ν. 4412/2016. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να παραδοκεί το υλικό, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται 
ζκπτωτοσ. 

6.1.3. Ρ Ανάδοχοσ ευκφνεται για τθν ποιότθτα των παραδοκζντων οχθμάτων και τθν άρτια κατάςταςι 
τουσ .   

6.1.4. Υτα οχιματα κα τοποκετθκεί περιμετρικι κόκκινθ ταινία πάχουσ δζκα (10) εκατοςτϊν ςφμφωνα 
πάντα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του αρμόδιου Χπουργείου. Επίςθσ κα αναγράφεται, κατόπιν 
ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι, ςτισ πόρτεσ οδθγοφ και ςυνοδθγοφ  ο τίτλοσ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ξακεδονίασ-Θράκθσ, Διεφκυνςθ Χδάτων Ανατολικισ Ξακεδονίασ -

Θράκθσ, για τα δφο οχιματα και Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ξακεδονίασ -Θράκθσ, Διεφκυνςθ Σολιτικισ 
Σροςταςίασ για το τρίτο όχθμα και ςε ειδικό αυτοκόλλθτο που να καλφπτει κατά τουλάχιςτον 30% τθν 
επιφάνεια τουσ το λογότυπο του ζργου που κα περιλαμβάνει τισ εξισ πλθροφορίεσ: όνομα Σρογράμματοσ 

(«INTERREG GREECE-BULGARIA»), ακρωνφμιο ζργου (FLOODGUARD), ςθμαία ΕΕ και αναφορά ςτθ 
χρθματοδότθςθ “Εuropean Regional Development Fund” (ERDF). Φο μζγεκοσ του λογότυπου κα πρζπει να 
είναι τζτοιο ϊςτε το κείμενο “European Regional Development Fund” (κάτω από το ακρωνφμιο του ζργου) 
να είναι ευανάγνωςτο. Φο αυτοκόλλθτο κα πρζπει να είναι ανκεκτικό ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ. 

Υτο βαςικό απαραίτθτο εξοπλιςμό των οχθμάτων κα περιλαμβάνεται οπωςδιποτε, πυροςβεςτιρασ 
αυτοκινιτου, κιβϊτιο παροχισ “πρϊτων βοθκειϊν”, τριγωνικι προειδοποιθτικι πινακίδα, πλιρθσ 
εφεδρικόσ τροχόσ ι τροχόσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, ανακλαςτικό γιλζκο κίτρινου χρϊματοσ, ανάλογα και 
επαρκι εργαλεία επιςκευισ κακϊσ και ζνα ηεφγοσ αντιολιςκθτικϊν αλυςίδων για τθν χειμερινι περίοδο, 

όπωσ περιγράφεται ςτο Σαράρτθμα I «Αναλυτικι Σεριγραφι Φυςικοφ και Ρικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ 
Υφμβαςθσ» 

 

6.2  Παξαιαβή πιηθώλ - Υξόλνο θαη ηξόπνο παξαιαβήο πιηθώλ 

6.2.1. H παραλαβι των υλικϊν γίνεται από επιτροπζσ, πρωτοβάκμιεσ ι και δευτεροβάκμιεσ, που 
ςυγκροτοφνται ςφμφωνα με τθν παρ. 11 εδ. β του άρκρου 221 του Ο.4412/16 ςφμφωνα με τα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 208 του ωσ άνω νόμου και το Σαράρτθμα IV τθσ παροφςασ (Υχζδιο ςφμβαςθσ). Ματά τθν 
διαδικαςία παραλαβισ των υλικϊν διενεργείται ποςοτικόσ και ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εφόςον το επικυμεί 
μπορεί να παραςτεί και ο ανάδοχοσ. Ρ ποιοτικόσ ζλεγχοσ των υλικϊν γίνεται με πρακτικι δοκιμαςία. 
Φο κόςτοσ τθσ διενζργειασ των ελζγχων βαρφνει τον ανάδοχο. 
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Θ επιτροπι παραλαβισ, μετά τουσ προβλεπόμενουσ ελζγχουσ ςυντάςςει πρωτόκολλα παραλαβισ του 
υλικοφ με παρατθριςεισ –απόρριψθσ  των υλικϊν ςφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 208 του ν. 4412/16. 

Φα πρωτόκολλα που ςυντάςςονται από τισ επιτροπζσ (πρωτοβάκμιεσ – δευτεροβάκμιεσ) κοινοποιοφνται 
υποχρεωτικά και ςτον ανάδοχο. 

Χλικά που απορρίφκθκαν ι κρίκθκαν παραλθπτζα με ζκπτωςθ επί τθσ ςυμβατικισ τιμισ, με βάςθ τουσ 
ελζγχουσ που πραγματοποίθςε θ πρωτοβάκμια επιτροπι παραλαβισ, μποροφν να παραπζμπονται για 
επανεξζταςθ ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ φςτερα από αίτθμα του αναδόχου ι αυτεπάγγελτα 
ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρου 208 του ν.4412/16. Φα ζξοδα βαρφνουν ςε κάκε περίπτωςθ τον 
ανάδοχο. 

Φο αποτζλεςμα  τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ είναι υποχρεωτικό και τελεςίδικο και για τα δφο μζρθ. 

Ρ ανάδοχοσ δεν μπορεί να ηθτιςει παραπομπι ςε δευτεροβάκμια επιτροπι παραλαβισ μετά τα 
αποτελζςματα τθσ κατ’ ζφεςθ εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ παραλαβι των υλικϊν και θ ζκδοςθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων παραλαβισ κα πραγματοποιθκεί 
εντόσ το πολφ δζκα (10) θμερϊν από τθν παράδοςι τουσ.  

Αν θ παραλαβι των υλικϊν και θ ςφνταξθ του ςχετικοφ πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιθκεί από τθν 
επιτροπι παραλαβισ μζςα ςτον οριηόμενο από τθ ςφμβαςθ χρόνο, κεωρείται ότι θ παραλαβι 
ςυντελζςκθκε αυτοδίκαια, με κάκε επιφφλαξθ των δικαιωμάτων του Δθμοςίου και εκδίδεται προσ τοφτο 
ςχετικι απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, με βάςθ μόνο το κεωρθμζνο από τθν υπθρεςία 
που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προςκόμιςθσ τοφτων. 

Ανεξάρτθτα από τθν, κατά τα ανωτζρω, αυτοδίκαιθ παραλαβι και τθν πλθρωμι του αναδόχου, 
πραγματοποιοφνται οι προβλεπόμενοι από τθν ςφμβαςθ ζλεγχοι από επιτροπι που ςυγκροτείται με 
απόφαςθ του αρμοδίου αποφαινομζνου οργάνου, ςτθν οποία δεν μπορεί να ςυμμετζχουν ο πρόεδροσ και 
τα μζλθ τθσ επιτροπισ που δεν πραγματοποίθςε τθν παραλαβι ςτον προβλεπόμενο από τθν ςφμβαςθ 
χρόνο. Θ παραπάνω επιτροπι παραλαβισ προβαίνει ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ παραλαβισ που 
προβλζπονται από τθν ωσ άνω παράγραφο 1 και το άρκρο 208 του ν. 4412/2016 και ςυντάςςει τα ςχετικά 
πρωτόκολλα. Θ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ δεν επιςτρζφεται πριν από τθν ολοκλιρωςθ όλων 
των προβλεπομζνων από τθ ςφμβαςθ ελζγχων και τθ ςφνταξθ των ςχετικϊν πρωτοκόλλων. 

6.3  Απόξξηςε ζπκβαηηθώλ πιηθώλ – Αληηθαηάζηαζε 

6.3.1. Υε περίπτωςθ οριςτικισ απόρριψθσ ολόκλθρθσ ι μζρουσ τθσ ςυμβατικισ ποςότθτασ των υλικϊν, με 
απόφαςθ του αποφαινομζνου οργάνου φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
εγκρίνεται αντικατάςταςι τθσ με άλλθ, που να είναι ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ, μζςα ςε 
τακτι προκεςμία που ορίηεται από τθν απόφαςθ αυτι. 

6.3.2. Αν θ αντικατάςταςθ γίνεται μετά τθ λιξθ του ςυμβατικοφ χρόνου, θ προκεςμία που ορίηεται για τθν 
αντικατάςταςθ δεν μπορεί να είναι μεγαλφτερθ του 1/2 του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ χρόνου, ο δε 
ανάδοχοσ κεωρείται ωσ εκπρόκεςμοσ και υπόκειται ςε κυρϊςεισ λόγω εκπρόκεςμθσ παράδοςθσ. 
Αν ο ανάδοχοσ δεν αντικαταςτιςει τα υλικά που απορρίφκθκαν μζςα ςτθν προκεςμία που του τάχκθκε 
και εφόςον ζχει λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και υπόκειται ςτισ προβλεπόμενεσ 
κυρϊςεισ. 

6.3..3. Θ επιςτροφι των υλικϊν που απορρίφκθκαν γίνεται ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ παρ. 2 και 
3  του άρκρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.4  Καηαγγειία ηεο ζύκβαζεο- Τπνθαηάζηαζε αλαδόρνπ 

6.4..1 Υτθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ καταδικαςτεί αμετάκλθτα για 
ζνα από τα αδικιματα που αναφζρονται ςτθν παρ. 2.2.3.1 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΜ, περί αμφοτεροβαρϊν ςυμβάςεων.  
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6.4.2 Εάν ο ανάδοχοσ πτωχεφςει ι υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τεκεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ, προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου, 
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, ομοίωσ, να καταγγείλει μονομερϊσ τθ ςφμβαςθ και να αναηθτιςει τυχόν 
αξιϊςεισ αποηθμίωςθσ, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ διατάξεισ του ΑΜ.  
 

6.4..3 Υε αμφότερεσ τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
προςκαλζςει τον/τουσ επόμενο/ουσ, κατά ςειρά, μειοδότθ/εσ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του/τουσ προτείνει να αναλάβει/ουν τθν παροχι των υπθρεςιϊν του 
εκπτϊτου αναδόχου, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και βάςει τθσ προςφοράσ που είχε υποβάλει 
ο ζκπτωτοσ (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ). 
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ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Αλαιπηηθή Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο 
ύκβαζεο  
 

Ανάμεςα ςτισ κφριεσ αρμοδιότθτεσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ είναι θ προςταςία και αξιοποίθςθ υδάτινων 
πόρων και θ εφαρμογι των Υχεδίων Διαχείριςθσ Μινδφνων Σλθμμφρασ . 
 

ΜΕΟΣ Α  
1. ΡΕΙΓΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια τριϊν οχθμάτων κατθγορίασ εντόσ και εκτόσ δρόμου με 
μετάδοςθ κίνθςθσ ςτουσ τζςςερεισ τροχοφσ, ζνα για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Διεφκυνςθσ Σολιτικισ 
Σροςταςίασ και δφο για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Διεφκυνςθσ Χδάτων Ανατολικισ Ξακεδονίασ και 
Θράκθσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ – Θράκθσ, οι οποίεσ ςυμμετζχουν ςτθν υλοποίθςθ 

του ζργου ευρωπαϊκισ ςυνεργαςίασ με  τα εξισ ςτοιχεία: «Integrated actions for joint coordination and 

responsiveness to flood risks in the Cross Border area», Ακρωνφμιο: «FLOODGUARD», που είναι ενταγμζνο 
ςτο πρόγραμμα INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014 – 2020 και προκειμζνου να εξαςφαλίηουν τθ 
δυνατότθτα μετακίνθςθσ ϊςτε να αντιμετωπίηουν τουσ κινδφνουσ πλθμμφρασ ςτθ διαςυνοριακι περιοχι 
Ελλάδασ –Βουλγαρίασ αρμοδιότθτάσ τουσ.   
Θ παροφςα ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο Σακζτο Εργαςίασ 4 (WP4), Σαραδοτζο 4.7.2 – «Δράςεισ για τθν 
οικοδόμθςθ ικανοτιτων μετριαςμοφ των κινδφνων πλθμμφρασ και για τθ δθμιουργία δομϊν ανταλλαγισ 
πλθροφοριϊν» («Capacity building actions for flood risk mitigation and information exchange structures»), 
ςτο οποίο ζργο θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ξακεδονίασ – Θράκθσ ςυμμετζχει ωσ εταίροσ 7 (ΤΒ7) και θ 
Διεφκυνςθ Χδάτων Ανατολικισ Ξακεδονίασ – Θράκθσ κακϊσ και θ Διεφκυνςθ Σολιτικισ Σροςταςίασ τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ – Θράκθσ είναι δφο από τισ ςυμμετζχουςεσ Χπθρεςίεσ.  
 

2. ΡΕΙΓΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΚΥΙΟΥ ΕΓΟΥ 

ΤΟ ΕΓΟ “FLOODGUARD” 

Θ ιδζα του ζργου αναπτφχκθκε με ςτόχο τθν αντιμετϊπιςθ των κοινϊν προβλθμάτων ςτθ διαςυνοριακι 
περιοχι μζςω τθσ κινθτοποίθςθσ των προςπακειϊν και τθσ ικανότθτασ διαφόρων κεςμικϊν οργάνων και 
ςτισ δφο πλευρζσ των ςυνόρων. Φο ζργο κα επικεντρωκεί ςτισ προκλιςεισ τθσ διαχείριςθσ του κινδφνου 
πλθμμφρασ μζςω ολοκλθρωμζνων δράςεων για κοινό ςυντονιςμό και ανταπόκριςθ ςε κινδφνουσ 
πλθμμφρασ ςτθ διαςυνοριακι περιοχι. Ρ τομζασ αυτόσ είναι ιδιαίτερα ευάλωτοσ ςτθν αλλαγι του 
κλίματοσ και τισ αρνθτικζσ του επιπτϊςεισ, ςυμπεριλαμβανομζνου του διαφαινόμενου κινδφνου 
πλθμμφρασ, ο οποίοσ χρειάηεται επαρκι και ςυντονιςμζνθ διαςυνοριακι διαχείριςθ. Ρι περιοχζσ που 
καλφπτονται από το ζργο πρζπει να αυξιςουν ςθμαντικά τθν ικανότθτα προςαρμογισ τουσ ςτθν αλλαγι 
του κλίματοσ, δθλαδι τισ διεκνείσ λεκάνεσ απορροισ των διαςυνοριακϊν ποταμϊν. Ρι φυςικοί κίνδυνοι 
ςτισ ηϊνεσ κινδφνου πλθμμφρασ είναι ςυχνοί και προκαλοφν ςθμαντικζσ ηθμίεσ που διαςκορπίηονται πζρα 
από τα ςφνορα, επομζνωσ θ αποτελεςματικι διαχείριςθ τουσ είναι μεγάλθσ ςθμαςίασ και επθρεάηει 
υψθλό αρικμό πλθκυςμοφ και επιφάνειασ. Επιπλζον, οι προβλεπόμενεσ ενζργειεσ είναι ςφμφωνεσ με τισ 
οδθγίεσ τθσ ΕΕ για τθν αξιολόγθςθ και τθ διαχείριςθ των κινδφνων πλθμμφρασ, με τθν εφαρμογι δράςεων 
ςυντονιςμοφ των ςχεδίων διαχείριςθσ των κινδφνων πλθμμφρασ ςτθν περιοχι τθσ Βουλγαρίασ και τθσ 
Ελλάδασ. Ρι προτεινόμενεσ δράςεισ κα κατευκφνονται άμεςα ςτον κοινό ςυντονιςμό πζντε ςχεδίων FRMP 

για τα διεκνι ποτάμια - Υτρυμόνα, Οζςτου, Άρδα και Ζβρου - δφο ςχζδια ςτθ Βουλγαρία (FRMPs του 
Ανατολικοφ Αιγαίου και Δυτικό Αιγαίο) και τρία ςχζδια για τθν Ελλάδα (FRMP τθσ Ανατολικισ Ξακεδονίασ, 
Χδατικι περιοχι Θράκθσ και ποταμόσ Ζβροσ). 

Φο ζργο κα ςυμβάλει ςτον ςτόχο τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ, αυξάνοντασ τθν ικανότθτα τθσ διαςυνοριακισ 
περιοχισ να προςαρμοςτεί ςτθν αλλαγι του κλίματοσ, μειϊνοντασ τουσ φυςικοφσ και ανκρωπογενείσ 
κινδφνουσ τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ και ενιςχφοντασ τισ ικανότθτεσ αντίδραςθσ των τοπικϊν φορζων. 
Ρι δράςεισ του προςανατολίηονται άμεςα ςτον κοινό ςυντονιςμό των ςχεδίων διαχείριςθσ των κινδφνων 
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πλθμμφρασ για τουσ διεκνείσ ποταμοφσ, ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ και τθν ανάπτυξθ ικανοτιτων των 
αρμόδιων αρχϊν πολιτικισ προςταςίασ και του τοπικοφ πλθκυςμοφ. 

Θ προςζγγιςθ του ζργου για τθν αντιμετϊπιςθ των κοινϊν προκλιςεων προβλζπει τθ ςυμμετοχι των 
αρχϊν με διαφορετικζσ αρμοδιότθτεσ, προκειμζνου να μεγιςτοποιθκεί θ αποτελεςματικότθτα των 
αποτελεςμάτων. Σεριλαμβάνει διάφορεσ πτυχζσ τθσ διαχείριςθσ των κινδφνων πλθμμφρασ - αξιολόγθςθ, 
προετοιμαςία, πρόλθψθ και παρζμβαςθ. Φο ζργο προβλζπει διάφορεσ παρεμβάςεισ ςτθν ανάπτυξθ 
ικανοτιτων, εργαλεία ανταλλαγισ πλθροφοριϊν, πιλοτικά μζτρα και κοινζσ διοικθτικζσ δομζσ. Θα λάβει 
υπόψθ τισ υφιςτάμενεσ δομζσ, ςτρατθγικζσ, ςχζδια, εργαλεία πλθροφόρθςθσ, διοικιςεισ και κα ςτθρίξει 
τα υπάρχοντα χαρακτθριςτικά τουσ για να προςκζςει αξία ςτα υπάρχοντα ςυςτιματα, προκειμζνου να 
επιτευχκεί ςυνζργεια από ςυνδυαςμζνεσ προςπάκειεσ. Ρι περιςςότερεσ από τισ προβλεπόμενεσ ενζργειεσ 
ςχεδιάηονται για τθν παραγωγι κοινϊν αποτελεςμάτων και για τθ χριςθ τουσ από τα ενδιαφερόμενα 
μζρθ και ςτισ δφο πλευρζσ των ςυνόρων - δθλαδι κοινζσ ομάδεσ εργαςίασ και ςτρατθγικζσ για περαιτζρω 
ςυντονιςμό, κατάρτιςθ και εγκαταςτάςεισ κατάρτιςθσ, ςυμβατά ςυςτιματα πλθροφοριϊν κ.λπ. 

Φα εδάφθ που κα αποτελζςουν αντικείμενο του ζργου περιλαμβάνουν τισ λεκάνεσ των διεκνϊν ποταμϊν 
ςτθν διαςυνοριακι περιοχι - Υτρυμόνα, Οζςτου, Άρδα και Ζβρου. Ρριςμζνα από τα εδάφθ αυτϊν των 
λεκανϊν υπερβαίνουν τθν περιοχι του προγράμματοσ, επομζνωσ οριςμζνα από τα παραδοτζα και οι 
εκροζσ κα καλφπτουν και περιοχζσ εκτόσ του χϊρου του προγράμματοσ. Ρ πλθκυςμόσ αυτϊν των εδαφϊν 
ςτθν περιοχι του Σρογράμματοσ είναι 1.457.410 άτομα (ςφνολο για τισ δφο χϊρεσ) και ο πλθκυςμόσ εκτόσ 
του Σρογράμματοσ είναι 1.686.888 άτομα. Ρι ομάδεσ ςτόχοι και τα τελικά χρθςιμοποιοφμενα 
περιλαμβάνουν τισ εκνικζσ, περιφερειακζσ και δθμοτικζσ αρχζσ, τισ περιφερειακζσ διοικιςεισ, τισ αρχζσ 
πολιτικισ προςταςίασ, τον οργανιςμό του Ερυκροφ Υταυροφ, τισ βιομθχανικζσ επιχειριςεισ, τισ 
επιχειριςεισ κοινισ ωφζλειασ, τουσ χριςτεσ νεροφ, τισ περιφερειακζσ δομζσ των Χπουργείων Χγείασ και 
των Χπουργείων Γεωργίασ και ςτισ δφο χϊρεσ, επιςτθμονικζσ δομζσ, εκελοντζσ κλπ. Ρι ομάδεσ-ςτόχοι κα 
επωφελθκοφν από τα αποτελζςματα του ζργου: 

- Μαλφτερθ αξιολόγθςθ, παρακολοφκθςθ και αντιμετϊπιςθ του κινδφνου πλθμμφρασ με τθ δθμιουργία 
μιασ βάςθσ και εργαλείων για κοινό ςυντονιςμό, διαχείριςθ και επιχειρθςιακζσ δράςεισ μεταξφ των δομϊν 
διαχείριςθσ των υδάτων τθσ Βουλγαρίασ και τθσ Ελλάδασ και των υπθρεςιϊν πολιτικισ προςταςίασ. 

- να ενθμερϊνονται καλφτερα, να προειδοποιοφν και να ςυμμετζχουν ενδιαφερόμενα μζρθ, παρά τα 
κακιερωμζνα εργαλεία ενθμζρωςθσ και τισ κοινζσ δομζσ για τθν αξιολόγθςθ και τθ διαχείριςθ των 
κινδφνων πλθμμφρασ, κακϊσ και τθ ςυμμετοχι όλων των ενδιαφερομζνων ςτθ διαδικαςία διαχείριςθσ 
των κινδφνων πλθμμφρασ. · 

- καλφτερθ ποιότθτα υποςτιριξθσ πρϊτων βοθκειϊν. 

Ρ κφριοσ ςτόχοσ του ζργου είναι να ενιςχυκεί θ ικανότθτα των αρχϊν να εξαςφαλίηουν αποτελεςματικό 
και ολοκλθρωμζνο κοινό ςυντονιςμό και ανταπόκριςθ ςτουσ κινδφνουσ πλθμμφρασ ςτθν περιοχι 
διαςυνοριακϊν ςυνόρων. Φο ζργο καλφπτει διάφορεσ πτυχζσ τθσ διαχείριςθσ των κινδφνων πλθμμφρασ 
προκειμζνου να παράςχει ολοκλθρωμζνα αποτελζςματα, ζχουν κακοριςτεί οι ακόλουκοι επιμζρουσ 
ςτόχοι: 

 ειςαγωγι μιασ κοινισ κεςμικισ προςζγγιςθσ για τθν αξιολόγθςθ, το ςχεδιαςμό, τθν πρόλθψθ και 
τθν καταπολζμθςθ των πλθμμυρϊν των αρχϊν τθσ Βουλγαρίασ και τθσ Ελλάδασ ςτθν περιοχι τθσ 
ΜΦ. 

 αφξθςθ τθσ τεχνικισ και διοικθτικισ ικανότθτασ των υπθρεςιϊν πολιτικισ προςταςίασ ςτισ δφο 
χϊρεσ για κοινζσ δράςεισ ςτον τομζα τθσ ετοιμότθτασ και τθσ αντίδραςθσ ςε περιπτϊςεισ 
πλθμμυρϊν. 

 κακιζρωςθ αποτελεςματικϊν δομϊν και ςυςτθμάτων ανταλλαγισ πλθροφοριϊν για τθν 
αξιολόγθςθ, τον μετριαςμό και τθ διαχείριςθ των κινδφνων πλθμμφρασ. 
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Φο εταιρικό ςχιμα του ζργου απαρτίηεται από τουσ ακόλουκουσ φορείσ: 

1. Fire Safety and Civil Protection Directorate General, Ministry of the Interior 

2. Aegean River Basin Directorate, Plovdiv 

3. West Aegean River Basin Directorate, Blagoevgrad 

4. National Institute of Meteorology and Hydrology - Bulgarian Academy of Sciences 

5. Administration of Blagoevgrad 

6. Ειδικι Γραμματεία Χδάτων, Χπουργείο Σεριβάλλοντοσ και Ενζργειασ 

7. Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ξακεδονίασ-Θράκθσ 

Θ υλοποίθςθ του ζργου κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν ενίςχυςθ τθσ ικανότθτασ των αρχϊν ςτθν 
διαςυνοριακι περιοχι να προλαμβάνουν και να περιορίηουν τισ ηθμίεσ που προκαλοφνται από τισ 
πλθμμφρεσ τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ, κακϊσ και τθν αυξθμζνθ ανκεκτικότθτα ςτισ φυςικζσ 
καταςτροφζσ τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ και τθν εκπλιρωςθ τθσ οδθγίασ 2007/60 / ΕΜ. Ωσ αποτζλεςμα 
τθσ ςυνεργαςίασ τθσ διαςυνοριακισ περιοχισ, το ζργο κα ςυμβάλει ςτθν ολοκλθρωμζνθ κοινι διαχείριςθ 
των ςυμβάντων πλθμμφρασ. Ζνα απτό αποτζλεςμα μεςοπρόκεςμα κα είναι το υψθλότερο επίπεδο 
ετοιμότθτασ των χωρϊν για τθν αντιμετϊπιςθ των κινδφνων πλθμμφρασ. Ξακροπρόκεςμα, θ ςυνεργαςία 
τθσ ΜΦ κα ςυμβάλει ςτθ μείωςθ του κόςτουσ (ηθμιϊν) των πλθμμυρϊν. 

Ρ ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου “FLOODGUARD” ανζρχεται ςε 4.482.557,86 €. 

Ρεριγραφι των αναγκών τθσ Α.Α.  

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ  είναι θ προμικεια τριϊν οχθμάτων κατθγορίασ εντόσ και εκτόσ δρόμου με 
μετάδοςθ κίνθςθσ ςτουσ τζςςερεισ τροχοφσ, ζνα για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Διεφκυνςθσ Σολιτικισ 
Σροςταςίασ και δφο για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Διεφκυνςθσ Χδάτων Ανατολικισ Ξακεδονίασ και 
Θράκθσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ – Θράκθσ, προκειμζνου να εξαςφαλίηουν τθ 

δυνατότθτα μετακίνθςθσ ϊςτε να αντιμετωπίηουν τουσ κινδφνουσ πλθμμφρασ ςτθ διαςυνοριακι περιοχι 
Ελλάδασ –Βουλγαρίασ αρμοδιότθτάσ τουσ. Φο αντικείμενο τθσ Υφμβαςθσ περιγράφεται και ςτον παρακάτω 
πίνακα :            

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΕΙΔΩΟ ΣΡΥΡΦΘΦΑ 

οχιματα κατθγορίασ εντόσ και εκτόσ δρόμου 3 

 

 

3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΡΕΙΓΑΦΗ – ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ 

Απαιτιςεισ και Φεχνικζσ Σροδιαγραφζσ 

ΦΕΧΟΙΜΘ ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ 

Φα αυτοκίνθτα κα είναι επιβατικά οχιματα ικανά για κυκλοφορία εκτόσ δρόμου (τφπου JEEP ι SUV ) με 
μετάδοςθ κίνθςθσ ςτουσ τζςςερισ τροχοφσ και δυνατότθτα επιλογισ κίνθςθσ από τον οδθγό ςτουσ δφο ι 
ςτουσ τζςςερισ τροχοφσ, κλειςτοφ μεταλλικοφ αμαξϊματοσ, με εξωτερικό χρωματιςμό μεταλλικισ 
υπόςτρωςθσ, με ενιαίο χϊρο επιβατϊν-αποςκευϊν, μακρφ μεταξονίου, με ικανότθτα κίνθςθσ τόςο επί 
διαμορφωμζνθσ επιφάνειασ όςο και επί ανωμάλου ι λαςπωμζνου ι χιονιςμζνου εδάφουσ και ανάβαςθσ 
ςε ανωφζρεια κλίςθσ, με άνεςθ και αςφάλεια. Φα αυτοκίνθτα κα ανικουν ςτθν κατθγορία οχθμάτων εντόσ 
και εκτόσ δρόμου και κα είναι εντελϊσ καινοφργια κατά τθν παράδοςθ. Θα διακζτουν άδεια για πζντε (5) 
επιβάτεσ κακϊσ και ζγκριςθ τφπου για τθν κυκλοφορία τουσ ςτθν Ελλάδα. Θ όλθ καταςκευι των οχθμάτων 
κα πρζπει να πλθροί τισ ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ που απορρζουν από τισ ιςχφουςεσ ςιμερα διατάξεισ του 
Χπουργείου Υυγκοινωνιϊν για το ςυγκεκριμζνο τφπο οχθμάτων. Θα πρζπει επίςθσ να είναι τζτοια ϊςτε 
κατά τθ μεταφορά του προςωπικοφ να προςφζρουν αςφάλεια, άνεςθ και προςταςία.   
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Φα οχιματα κα είναι γνωςτισ μάρκασ και κα παραδοκοφν ςτθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ξακεδονίασ – 

Θράκθσ προσ κυκλοφορία, αφοφ ο προμθκευτισ ζχει διεκπεραιϊςει όλεσ τισ διαδικαςίεσ για τθν 
κυκλοφορία τουσ, με ευκφνθ του και δαπάνθ του. Υτθν τιμι μονάδοσ κα ςυμπεριλαμβάνονται παντόσ 
είδουσ δαπάνεσ αναγκαίεσ για τθν νόμιμθ κυκλοφορία των οχθμάτων (εκτελωνιςμοί, μεταφορικά, ΜΦΕΡ, 
πινακίδεσ, διάφορα λοιπά ζξοδα κ.λπ.).  Υτα οχιματα κα τοποκετθκεί περιμετρικι κόκκινθ ταινία πάχουσ 
δζκα (10) εκατοςτϊν ςφμφωνα πάντα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του αρμόδιου Χπουργείου. Επίςθσ κα 
αναγράφεται, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν ανακζτουςα αρχι, ςτισ πόρτεσ οδθγοφ και ςυνοδθγοφ ο τίτλοσ 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ξακεδονίασ-Θράκθσ, Διεφκυνςθ Χδάτων Ανατολικισ 
Ξακεδονίασ -Θράκθσ, για τα δφο οχιματα και Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ξακεδονίασ -Θράκθσ, Διεφκυνςθ 
Σολιτικισ Σροςταςίασ για το τρίτο όχθμα και ςε ειδικό αυτοκόλλθτο που να καλφπτει κατά τουλάχιςτον 
30% τθν επιφάνεια τουσ το λογότυπο του ζργου που κα περιλαμβάνει τισ εξισ πλθροφορίεσ: όνομα 
Σρογράμματοσ («INTERREG GREECE-BULGARIA»), ακρωνφμιο ζργου (FLOODGUARD), ςθμαία ΕΕ και 
αναφορά ςτθ χρθματοδότθςθ “Εuropean Regional Development Fund” (ERDF). Φο μζγεκοσ του λογότυπου 
κα πρζπει να είναι τζτοιο ϊςτε το κείμενο “European Regional Development Fund” (κάτω από το 
ακρωνφμιο του ζργου) να είναι ευανάγνωςτο. Φο αυτοκόλλθτο κα πρζπει να είναι ανκεκτικό ςτισ καιρικζσ 
ςυνκικεσ. 

Υτο βαςικό απαραίτθτο εξοπλιςμό των οχθμάτων κα περιλαμβάνεται οπωςδιποτε, πυροςβεςτιρασ 
αυτοκινιτου, κιβϊτιο παροχισ “πρϊτων βοθκειϊν”, τριγωνικι προειδοποιθτικι πινακίδα, πλιρθσ 
εφεδρικόσ τροχόσ ι τροχόσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, ανακλαςτικό γιλζκο κίτρινου χρϊματοσ, ανάλογα και 
επαρκι εργαλεία επιςκευισ κακϊσ και ζνα ηεφγοσ αντιολιςκθτικϊν αλυςίδων για τθν χειμερινι περίοδο. 
 

3.2. ΦΕΧΟΙΜΑ ΧΑΤΑΜΦΘΤΙΥΦΙΜΑ  
 

3.2.1. Αμάξωμα 

Φα αυτοκίνθτα κα είναι επιβατικά τφπου JEEP ι SUV, πζντε (5) κζςεων, ςυμπεριλαμβανομζνου του 
οδθγοφ και κα φζρουν οπωςδιποτε τζςςερισ (4) πόρτεσ επιβίβαςθσ. Φο αμάξωμα κα είναι 
καταςκευαςμζνο από υψθλισ ποιότθτασ χαλυβδοζλαςμα, με πλιρθ αντιςκωριακι προςταςία κατά το 
ςτάδιο τθσ καταςκευισ του. Είναι απαραίτθτθ δε θ ενίςχυςι του ςε ιδιαίτερα ευπακι και βαςικά ςθμεία 
όπωσ για παράδειγμα ςτουσ κόλουσ των τροχϊν, ςτα ςθμεία ςυνδζςεων και ςτισ δοκοφσ. 
Γενικά το αμάξωμα κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο με τζτοιο τρόπο ϊςτε να παρζχει τθ μζγιςτθ 
δυνατι ενεργθτικι και πακθτικι αςφάλεια. Οα ζχει δθλαδι τθ δυνατότθτα ςε κανονικζσ ςυνκικεσ να 
παρζχει τθν απαιτοφμενθ δυςκαμψία και ςε περιπτϊςεισ ςφγκρουςθσ να είναι εφοδιαςμζνο με 
αερόςακουσ οδθγοφ - ςυνοδθγοφ και ηϊνεσ ελεγχόμενθσ παραμόρφωςθσ, οι οποίεσ κα ζχουν τθν 
δυνατότθτα απορρόφθςθσ ςθμαντικοφ ποςοςτοφ τθσ ενζργειασ πρόςκρουςθσ, με βαςικι βζβαια 
παράμετρο τθν απαραμόρφωτθ καμπίνα των επιβατϊν. Ωσ απαραίτθτοσ εξοπλιςμόσ κρίνονται οι 
ενιςχυμζνεσ πλευρικζσ δοκοί αςφαλείασ. 
Φζλοσ θ βαφι του αμαξϊματοσ κα είναι μεταλλικι, υψθλισ ποιότθτασ ςε χρϊμα επιλογισ (από το 
χρωματολόγιο που διακζτει ο επίςθμοσ ειςαγωγζασ) τθσ Α.Δ.Ξ.-Θ.. 
 

3.2.2. Μινθτιρασ – Επιδόςεισ  
Ρ κινθτιρασ κα είναι, κυβιςμοφ. ζωσ 1800κ.ε. με απαιτοφμενθ αποδιδόμενθ ιςχφ τουλάχιςτον 135PS κατά 
DIN ςε ςχετικά χαμθλό αρικμό ςτροφϊν (όχι άνω των 5000). Θ δε μζγιςτθ ροπι κα πρζπει να είναι 
τουλάχιςτον τα 250 Nm ςε ςχετικά χαμθλό αρικμό ςτροφϊν(περίπου 1800-2000 ς.α.λ). Θα πρζπει δε να 
είναι ςφγχρονθσ αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ να παρζχει τθν βζλτιςτθ ςχζςθ ιςχφοσ, οικονομίασ 
καυςίμου και υψθλισ αντοχισ με ελαςτικότθτα λειτουργίασ, κα πρζπει επίςθσ να φζρει τουλάχιςτον (4) 
βαλβίδεσ ανά κφλινδρο. Θ κατανάλωςθ του ςε μικτό κφκλο λειτουργίασ κα πρζπει να μθν ξεπερνά τα οκτϊ 

(8,0) ltr/100Μm, ενϊ θ τελικι του ταχφτθτα κα πρζπει να είναι τουλάχιςτον 180 km/h. H δε επιτάχυνςθ 
από τα 0-100 km/h δεν κα πρζπει να ξεπερνάει τα 11,5 sec. Φζλοσ θ δεξαμενι καυςίμων κα είναι 
χωρθτικότθτασ τουλάχιςτον 55 λίτρων τοποκετθμζνθ ςε αςφαλζσ ςθμείο του αμαξϊματοσ. 
 

3.2.3. Ξετάδοςθ κίνθςθσ   
 Φο κιβϊτιο ταχυτιτων κα είναι είτε χειροκίνθτο και κα περιλαμβάνει τουλάχιςτον ζξι (6) ταχφτθτεσ 
εμπρόςκιασ κίνθςθσ, όλεσ ςυγχρονιςμζνεσ και μία (1) ταχφτθτα για οπιςκοκίνθςθ  ι αυτόματο. Ρ 
ςυμπλζκτθσ  να είναι μθχανικόσ χωρίσ να αποκλείεται ο υδραυλικόσ.  
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Θα διακζτει επίςθσ δφο διαφορικά, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ δυνατότθτα μετάδοςθσ κίνθςθσ τόςο ςτουσ 
δφο όςο και ςτουσ τζςςερισ τροχοφσ. Απαιτείται δε, θ αλλαγι τθσ μετάδοςθσ να γίνεται από το εςωτερικό 
του οχιματοσ  ςε ςτάςθ χωρίσ να αποκλείεται και ςε κίνθςθ, ςφμφωνα πάντα με τθν επικυμία του 
οδθγοφ.  
 

3.2.4. Υφςτθμα Διεφκυνςθσ  
Φο τιμόνι κα πρζπει να βρίςκεται ςτο αριςτερό μζροσ του οχιματοσ και απαιτείται να φζρει ςφςτθμα 
υδραυλικισ θ θλεκτρικισ υποβοικθςθσ, ζτςι που να ανταποκρίνεται αμζςωσ ςτουσ χειριςμοφσ του 
οδθγοφ χωρίσ αντίςτοιχα να εμφανίηει ϋϋυπερευαιςκθςίαϋϋ ςτισ ανωμαλίεσ του δρόμου. 
 

3.2.5. Υφςτθμα πζδθςθσ  
Φο ςφςτθμα πζδθςθσ κα πρζπει να είναι υδραυλικό, διπλοφ ανεξαρτιτου κυκλϊματοσ και να εφαρμόηεται 
ςε όλουσ τουσ τροχοφσ. Θα πρζπει επίςθσ να φζρει υποβοικθςθ (ςερβό) υποπίεςθσ, ι άλλου 
εγκεκριμζνου τφπου και βαλβίδα κατανομισ τθσ πίεςθσ μεταξφ του εμπρόςκιου και οπίςκιου άξονα. Θ 
πζδθςθ των τροχϊν κα γίνεται μζςω διςκοφρζνων, ενϊ επικυμθτι είναι θ φπαρξθ αεριηόμενων δίςκων. 
Φυςικά κρίνεται απαραίτθτοσ ο εφοδιαςμόσ του οχιματοσ με πλιρεσ  ςφςτθμα αντιμπλοκαρίςματοσ 
τροχϊν (ABS) με EBD και BrakeAssist τελευταίασ γενιάσ και θ φπαρξθ ςυςτιματοσ θλεκτρονικοφ ελζγχου 
ευςτάκειασ (ESP).  

 

3.2.6.Υφςτθμα ανάρτθςθσ  
Φο ολικό ςφςτθμα ανάρτθςθσ κα πρζπει να είναι τζτοιο ϊςτε να εξαςφαλίηει τθν άνετθ αλλά και αςφαλι 
κίνθςθ του οχιματοσ τόςο ςε ομαλό δρόμο, όςο και ςε δφςβατα εδάφθ. Θ εμπρόσ ανάρτθςθ κα είναι 
τφπου Mac-Pherson με άκαµπτο υποπλαίςιο. Ρ τφποσ τθσ οπίςκιασ ανάρτθςθσ κα είναι θμιάκαμπτοσ 
άξονασ δθλαδι θ πίςω ανάρτθςθ κα είναι τφπου ράβδου ςτρζψθσ και κα ζχει άξονα ςυνδεδεμζνο με 
ράβδο ςτρζψθσ ι τφπου ανάρτθςθσ πολλαπλϊν ςυνδζςμων MULTILINK. 

 

3.2.7. Ελαςτικά – τροχοί  
Θα φζρει τζςςερα (4) καινοφργια (και όχι από αναγόμωςθ) τεμάχια ελαςτικϊν με ηάντεσ τουλάχιςτον 16” 
ιντςϊν ατςάλινεσ, γνωςτισ και αναγνωριςμζνθσ εταιρείασ, θμιτρακτερωτοφ πζλματοσ ι πζλματοσ 
αςφάλτου. Θα φζρει επίςθσ ζνα (1) επιπλζον κανονικό εφεδρικό τροχό ι τροχό ζκτακτθσ ανάγκθσ μαηί με 
kit επιςκευισ ελαςτικοφ. 
 

3.2.8. Αςφάλεια  
Ιδιαίτερθ βαρφτθτα για το όχθμα κα ζχουν τα ςυςτιματα πακθτικισ αςφάλειασ με τα οποία κα είναι 
εφοδιαςμζνο. Θα πρζπει λοιπόν να φζρει απαραίτθτα αερόςακο οδθγοφ και ςυνοδθγοφ, πλευρικοφσ και 
τφπου κουρτίνασ. 
Απαραίτθτεσ όμωσ είναι οι ηϊνεσ αςφαλείασ για όλουσ τουσ επιβαίνοντεσ. Ειδικότερα για τισ κζςεισ του 
οδθγοφ και ςυνοδθγοφ, αυτζσ των τριϊν ςθμείων, κα διακζτουν τουλάχιςτον προεντατιρεσ και ρφκμιςθ 
κακϋ φψοσ. 
 

3.2.9. Εςωτερικό  
Φο εςωτερικό κα πρζπει να είναι καταςκευαςμζνο από υλικά υψθλισ ποιότθτασ και αιςκθτικισ, ανάλογα 
του ςυνολικοφ φφουσ του οχιματοσ. Θα υπάρχει δε υψθλοφ επιπζδου θχομόνωςθ με πλιρεσ ςφςτθμα 
Α/C ψφξθσ και ςφςτθμα κζρμανςθσ ηεςτοφ αζρα, υψθλισ απόδοςθσ με απλό λειτουργικό πρόγραμμα, 
φιλικό ςτο χριςτθ. Θ ταπετςαρία των κακιςμάτων και οι επενδφςεισ κα είναι από πολυμερζσ ι φφαςμα 
υψθλισ ποιότθτασ ςε ςκοφρα απόχρωςθ. Βαςικι απαίτθςθ είναι θ φπαρξθ θλεκτρικϊν παρακφρων 
εμπρόσ-πίςω . 
Βαςικι απαίτθςθ επίςθσ είναι θ άνετθ επιβίβαςθ / αποβίβαςθ των επιβατϊν ςτο πίςω κάκιςμα, κακϊσ 
και θ απαραίτθτθ φπαρξθ μεγάλου ωφζλιμου χϊρου για τθν άνετθ μεταφορά των επιβαινόντων, ςτο πίςω 
κάκιςμα, ςτοιχεία άκρωσ κακοριςτικά για τθ χριςθ του αυτοκινιτου.   
 

3.2.10. ργανα ελζγχου & παρελκόμενα οδιγθςθσ   
Φο όχθμα κα πρζπει να είναι εφοδιαςμζνο με όλα τα απαραίτθτα όργανα και δείκτεσ παρακολοφκθςθσ 
τθσ λειτουργίασ του κινθτιρα και γενικά τθσ πορείασ του οχιματοσ ϊςτε να εξαςφαλίηεται ςε κάκε ςτιγμι 
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θ αςφαλισ και άρτια λειτουργία του, να διευκολφνεται το ζργο του χριςτθ και να ςυμβαδίηουν με το 
γενικότερο φφοσ του οχιματοσ που ζχει ιδθ περιγραφεί. Υτο όχθμα κα πρζπει να υπάρχουν απαραιτιτωσ, 
τουλάχιςτον τα παρακάτω : 
 

1. Φαχφμετρο και οδόμετρο (αναλογικό ι ψθφιακό) 
2. Δείκτθσ ποςότθτασ καυςίμου 

3. ργανο κερμοκραςίασ νεροφ ψφξθσ 

4. Ζνδειξθ πίεςθσ λαδιοφ 

5. Check Engine 

6. Υτροφόμετρο (αναλογικό ι ψθφιακό) 
7. Υφςτθμα πλφςεωσ αλεξινζμου 

8. Μάτοπτρα (ζνα εςωτερικό και δφο εξωτερικά) 
9. Αντιςτάςεισ αντικάμβωςθσ 

10. Χαλοκακαριςτιρεσ τουλάχιςτον δφο (2) ταχυτιτων και διακοπτόμενθσ λειτουργίασ 

11. Αερόςακοι οδθγοφ και ςυνοδθγοφ  
12. Θλεκτρικά παράκυρα τουλάχιςτον ςτισ κζςεισ οδθγοφ και ςυνοδθγοφ  
13. Σίςω φϊτα ομίχλθσ  
14. Θλεκτρομαγνθτικζσ κλειδαριζσ 

15. Εργοςταςιακό ράδιο με θχεία και κεραία και ςφςτθμα πολυμζςων . 
16. Ενδεικτικι λυχνία λειτουργίασ προβολζων  
17. Ηεφγοσ προβολζων 

 

3.3. ΕΓΓΧΘΥΘ ΜΑΝΘΥ ΝΕΙΦΡΧΤΓΙΑΥ 

 

Φο όχθμα κα πρζπει να ςυνοδεφεται από εγγφθςθ για όλα τα μθχανικά μζρθ του οχιματοσ, τουλάχιςτον 
για τρία (3) ζτθ ι 100.000 χλμ από τθν θμερομθνία παραλαβισ του οχιματοσ. Υτθ διάρκεια αυτισ τθσ 
εγγφθςθσ κα αντικακίςταται με εντελϊσ καινοφργιο ανταλλακτικό κάκε εξάρτθμα του οχιματοσ που κα 
παρουςιάηει βλάβθ ι φκορά που δεν προζρχεται βζβαια από άμεςο λάκοσ του χειριςτι. Επίςθσ, οφείλει 
κατά το χρόνο τθσ εγγυθμζνθσ λειτουργίασ να προβαίνει ςτθν προβλεπόμενθ ςυντιρθςθ και να 
αποκαταςτιςει οποιαδιποτε βλάβθ με τρόπο και ςε χρόνο που περιγράφεται ςτισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
και ςτα λοιπά τεφχθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Θα πρζπει να υπάρχει επίςθσ εγγφθςθ τθσ αντιπροςωπείασ για τθν υποςτιριξθ του οχιματοσ ςε 
ανταλλακτικά τουλάχιςτον για τα προςεχι δζκα (10) ζτθ από τθν θμερομθνία παράδοςισ του. Γραπτζσ 
εγγυιςεισ για τθν α) αντιδιαβρωτικι προςταςία του αμαξϊματοσ τουλάχιςτον δϊδεκα (12) ετϊν, και β) μθ 
φκορά του χρϊματοσ τουλάχιςτον τριϊν (3) ετϊν κρίνονται απαραίτθτεσ. 

 

 

3.4. ΦΕΧΟΙΜΘ ΧΣΡΥΦΘΤΙΠΘ 

 

Θα πρζπει να εξαςφαλίηεται θ τεχνικι υποςτιριξθ του οχιματοσ από δίκτυο εξουςιοδοτθμζνων 
ςυνεργείων, ςτθν ζδρα των Σεριφερειακϊν Ενοτιτων Θεςςαλονίκθσ, Μαβάλασ και Ζβρου ι τουλάχιςτον ςε 
όμορο νομό αυτϊν. Επίςθσ, είναι επιβεβλθμζνο να υπάρχει ςτθν περιοχι τθσ Θεςςαλονίκθσ (όπου 
βρίςκεται θ ζδρα του φορζα τθσ Α.Δ.Ξ.-Θ.), επίςθμθ αντιπροςωπεία κακϊσ και ζνα τουλάχιςτον 
εξουςιοδοτθμζνο ςυνεργείο τθσ αυτισ φίρμασ. πωσ προαναφζρκθκε κα πρζπει να εξαςφαλίηεται 
γραπτϊσ θ υποςτιριξθ ςε ανταλλακτικά τουλάχιςτον για τα προςεχι δζκα (10) ζτθ από τθν θμερομθνία 
παράδοςισ του. 
 

3.5. ΕΙΔΙΜΡΙ ΡΤΡΙ 
Υτα οχιματα κα τοποκετθκεί περιμετρικι κόκκινθ ταινία πάχουσ δζκα (10) εκατοςτϊν ςφμφωνα πάντα με 
τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του αρμόδιου Χπουργείου. Επίςθσ κα αναγράφεται, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν 
ανακζτουςα αρχι, ςτισ πόρτεσ οδθγοφ και ςυνοδθγοφ ο τίτλοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ Αποκεντρωμζνθ 
Διοίκθςθ Ξακεδονίασ-Θράκθσ, Διεφκυνςθ Χδάτων Ανατολικισ Ξακεδονίασ -Θράκθσ, για τα δφο οχιματα 
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και Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ξακεδονίασ -Θράκθσ, Διεφκυνςθ Σολιτικισ Σροςταςίασ για το τρίτο όχθμα 
και ςε όλα τα οχιματα  
ειδικό αυτοκόλλθτο που να καλφπτει κατά τουλάχιςτον 30% τθν επιφάνεια τουσ το λογότυπο του ζργου 
που κα περιλαμβάνει τισ εξισ πλθροφορίεσ: όνομα Σρογράμματοσ («INTERREG GREECE-BULGARIA»), 

ακρωνφμιο ζργου (FLOODGUARD), ςθμαία ΕΕ και αναφορά ςτθ χρθματοδότθςθ “Εuropean Regional 

Development Fund” (ERDF). Φο μζγεκοσ του λογότυπου κα πρζπει να είναι τζτοιο ϊςτε το κείμενο 
“European Regional Development Fund” (κάτω από το ακρωνφμιο του ζργου) να είναι ευανάγνωςτο. Φο 
αυτοκόλλθτο κα πρζπει να είναι ανκεκτικό ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ. 

Υτο βαςικό απαραίτθτο εξοπλιςμό των οχθμάτων κα περιλαμβάνεται οπωςδιποτε, πυροςβεςτιρασ 
αυτοκινιτου, κιβϊτιο παροχισ “πρϊτων βοθκειϊν”, τριγωνικι προειδοποιθτικι πινακίδα, πλιρθσ 
εφεδρικόσ τροχόσ ι τροχόσ ζκτακτθσ ανάγκθσ, ανακλαςτικό γιλζκο κίτρινου χρϊματοσ, ανάλογα και 
επαρκι εργαλεία επιςκευισ κακϊσ και ζνα ηεφγοσ αντιολιςκθτικϊν αλυςίδων για τθν χειμερινι περίοδο. 

 

ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ 

 
ΡΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΦΩΣΗΣ 

   
1 Γενικά ςτοιχεία Απαίτθςθ Απάντθςθ Ραραπομπι 

1.1 Αρικμόσ μονάδων 3     

1.2 Οα αναφζρεται μοντζλο και εταιρεία καταςκευισ ΟΑΙ     

1.3 
Οα αναφζρεται χϊρα προζλευςθσ και το 
εργοςτάςιο παραγωγισ    

1.4. 
Ζτοσ καταςκευισ προςφερόμενου οχιματοσ (2018 
ι νεϊτερο) 

ΟΑΙ     

1.5 Αρικμόσ κυρϊν 5 ΟΑΙ     

1.6 Αρικμόσ φιλοξενοφμενων επιβατϊν (5) ΟΑΙ     

1.7 Μλειςτό μεταλλικό αμάξωμα ΟΑΙ     

1.8 

Ξεταλλικό χρϊμα επιλογισ τθσ Α.Δ.Ξ.-Θ. από 
χρωματολόγιο που διακζτει ο επίςθμοσ 
ειςαγωγζασ 

ΟΑΙ     

1.9 Ενιαίοσ χϊροσ επιβατϊν και αποςκευϊν ΟΑΙ     

1.10 Αντιςκωριακι Σροςταςία ΟΑΙ     

1.11 Ηϊνεσ ελεγχόμενθσ παραμόρφωςθσ ΟΑΙ     

1.12 Αερόςακοι οδθγοφ και ςυνοδθγοφ ΟΑΙ     

1.13 Ξπάρεσ πλευρικισ προςταςίασ (δοκοί αςφαλείασ) ΟΑΙ     

1.14 

πυροςβεςτιρασ αυτοκινιτου, κιβϊτιο παροχισ 
“πρϊτων βοθκειϊν”, τριγωνικι προειδοποιθτικι 
πινακίδα, πλιρθσ εφεδρικόσ τροχόσ ι τροχόσ 
ζκτακτθσ ανάγκθσ, ανακλαςτικό γιλζκο κίτρινου 
χρϊματοσ, ανάλογα και επαρκι εργαλεία 
επιςκευισ κακϊσ και ζνα ηεφγοσ αντιολιςκθτικϊν 
αλυςίδων για τθν χειμερινι περίοδο 

ΟΑΙ 
  

1.15 Εγγφθςθ καλισ λειτουργίασ≥36 μινεσ  ι 100.000 ΟΑΙ     
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χλμ 

2 
Κινθτιρασ-Αναρτιςεισ-Συςτιματοσ Μετάδοςθσ, 
Διεφκυνςθσ, Ρζδθςθσ 

Απαίτθςθ Απάντθςθ Ραραπομπι 

2.1 Μυβιςμόσ (ζωσ 1800κ.ε.) ΟΑΙ     

2.2 Μινθτιρασ (τετράχρονοσ, τετρακφλινδροσ) ΟΑΙ     

2.3 Ιπποδφναμθ (ΤS)135 Κπποι και άνω ΟΑΙ     

2.4 
Υφςτθμα τροφοδοςίασ καυςίμου (ψεκαςμόσ 
πολλαπλϊν ςθμείων θλεκτρονικά ελεγχόμενοσ) 

ΟΑΙ     

2.5 Φουλάχιςτον 4 βαλβίδεσ ανά κφλινδρο ΟΑΙ     

2.6 Μαφςιμο  
Οα 
αναφερκε
ί 

    

2.7 
Επιτάχυνςθ  από  0-100 χλμ/ϊρα  όχι πάνω από 
11,5 δευτ.  

ΟΑΙ     

2.8 Φελικι ταχφτθτα τουλάχιςτον 180 km/h ΟΑΙ     

2.9 Θλεκτρονικι ανάφλεξθ ΟΑΙ     

2.10 Δεξαμενι καυςίμων >= 55λίτρων ΟΑΙ     

2.11 Μιβϊτιο ταχυτιτων μθχανικό ι αυτόματο ΟΑΙ     

2.12 
Αρικμόσ ςχζςεων μετάδοςθσ τουλάχιςτον  6+ 1 

όπιςκεν (για μθχανικό κιβϊτιο) 
ΟΑΙ     

2.13 Υυμπλζκτθσ μθχανικόσ  ι υδραυλικόσ ΟΑΙ     

2.14 
Δυνατότθτα κίνθςθσ και ςτουσ 2 και ςτουσ 4 
τροχοφσ (ενεργό κιβϊτιο 4x4) 

ΟΑΙ     

2.15 Επιλογι μετάδοςθσ από το εςωτερικό ΟΑΙ     

2.16 Φιμόνι με υδραυλικι ι θλεκτρικι υποβοικθςθ ΟΑΙ     

2.17 
Υφςτθμα Σζδθςθσ υδραυλικό (Διςκόφρενα εμπρόσ 
και πίςω ) 

ΟΑΙ     

2.18 Υφςτθμα Αντι-μπλοκαρίςματοσ ΑΒS    ΟΑΙ     

2.19 

Υφςτθμα ανάρτθςθσ. Θ εμπρόσ ανάρτθςθ κα είναι 
τφπου Mac-Pherson με κάτω τριγωνικά ψαλίδια & 

αντιςτρεπτικι δοκό. Ρ τφποσ τθσ οπίςκιασ 
ανάρτθςθσ κα είναι θμιάκαμπτοσ άξονασ  ι τφπου 
ανάρτθςθσ πολλαπλϊν ςυνδζςμων multilink. 

ΟΑΙ     

2.20 

4 Μαινοφρια ελαςτικά και εφεδρικόσ τροχόσ ι 
τροχόσ ζκτακτθσ ανάγκθσ μαηί με kit επιςκευισ 
ελαςτικοφ με ηάντεσ τουλάχιςτον 16” ιντςϊν 
ατςάλινεσ 

ΟΑΙ     
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2.21 Ηϊνεσ αςφαλείασ για όλουσ τουσ επιβάτεσ ΟΑΙ     

3 
Ρροδιαγραφζσ Εςωτερικοφ Χώρου-Ηλεκτρ. 
Ευκολίεσ - Στοιχεία Άνεςθσ/Αςφάλειασ Επιβατών 

Απαίτθςθ Απάντθςθ Ραραπομπι 

3.1 Χλικά υψθλισ ποιότθτασ και αιςκθτικισ ΟΑΙ     

3.2 Υφςτθμα ψφξθσ A/C  ΟΑΙ     

3.2 Υφςτθμα κζρμανςθσ ηεςτοφ αζρα   ΟΑΙ   

3.3 Άνετθ επιβίβαςθ αποβίβαςθ ΟΑΙ     

3.4 Φαχφμετρο και οδόμετρο ΟΑΙ     

3.5 Δείκτθσ ποςότθτασ καυςίμου ΟΑΙ     

3.6 ργανο κερμοκραςίασ νεροφ ψφξθσ ΟΑΙ     

3.7 Ζνδειξθ πίεςθσ λαδιοφ ΟΑΙ     

3.8 Check engine ΟΑΙ     

3.9 Υτροφόμετρο (ψθφιακό ι αναλογικό) ΟΑΙ     

3.10 Υφςτθμα πλφςεωσ αλεξινζμου ΟΑΙ     

3.11 Μάτοπτρα (1 εςωτερικό και 2 | εξωτερικά) ΟΑΙ     

3.12 Αντιςτάςεισ αντικάμβωςθσ ΟΑΙ     

3.13 
Χαλοκακαριςτιρεσ τουλάχιςτον (2) ταχυτιτων και 
διακοπτόμενθσ λειτουργίασ 

ΟΑΙ     

3.14 
Θλεκτρικά Σαράκυρα τουλάχιςτον ςτισ κζςεισ 
οδθγοφ και ςυνοδθγοφ 

ΟΑΙ     

3.15 
Σίςω φϊτα ομίχλθσ/και όχι υποχρεωτικά 
Σροβολείσ ομίχλθσ 

ΟΑΙ     

3.16 Θλεκτρομαγνθτικζσ κλειδαριζσ ΟΑΙ     

3.17 Τάδιο με θχεία, κεραία και ςφςτθμα πολυμζςων ΟΑΙ     

3.18 Ενδεικτικι λυχνία λειτουργίασ προβολζων ΟΑΙ     

3.19 Ηεφγοσ προβολζων ΟΑΙ     

4 Εγγφθςθ και τεχνικι υποςτιριξθ Απαίτθςθ Απάντθςθ Ραραπομπι 

4.1 
Χποςτιριξθ ςε ανταλλακτικά για τουλάχιςτον 10 
χρόνια από τθν παράδοςθ του οχιματοσ 

ΟΑΙ     

4.2 Εγγφθςθ για ςκουριά≥ 12 ζτθ ΟΑΙ     

4.3 Εγγφθςθ για χρϊμα≥ 3 ζτθ ΟΑΙ     

4.4 

Θα πρζπει να εξαςφαλίηεται θ τεχνικι υποςτιριξθ 
του οχιματοσ από δίκτυο εξουςιοδοτθμζνων 
ςυνεργείων, ςτθν ζδρα των Σεριφερειακϊν 
Ενοτιτων Θεςςαλονίκθσ, Μαβάλασ και Ζβρου ι 

ΟΑΙ     
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τουλάχιςτον ςε όμορο νομό αυτϊν. Επίςθσ, είναι 
επιβεβλθμζνο να υπάρχει ςτθν περιοχι τθσ 
Θεςςαλονίκθσ (όπου βρίςκεται θ ζδρα του φορζα 
τθσ Α.Δ.Ξ.-Θ.), επίςθμθ αντιπροςωπεία κακϊσ και 
ζνα τουλάχιςτον εξουςιοδοτθμζνο ςυνεργείο τθσ 
αυτισ φίρμασ.   

4.5 
Δωρεάν αϋ& βϋ service του οχιματοσ (εργατικά και 
αναλϊςιμα) 

ΟΑΙ     

4.6 
Μαλι λειτουργία των οχθμάτων για τρία (3) ζτθ 
τουλάχιςτον ι 100.000 χλμ   

ΟΑΙ     

 

 

ΜΕΟΣ Β- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι το Σρόγραμμα Ευρωπαϊκισ Υυνεργαςίασ 
«INTERREG V-A Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020», με τα εξισ ςτοιχεία: «Integrated actions for joint 

coordination and responsiveness to flood risks in the Cross Border area», Ακρωνφμιο: «FLOODGUARD», 
που είναι ενταγμζνο ςτο πρόγραμμα INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014 – 2020.  

Θ παροφςα ςφμβαςθ περιλαμβάνεται ςτο Σακζτο Εργαςίασ 4 (WP4), Σαραδοτζο 4.7.2 – «Δράςεισ για τθν 
οικοδόμθςθ ικανοτιτων μετριαςμοφ των κινδφνων πλθμμφρασ και για τθ δθμιουργία δομϊν ανταλλαγισ 
πλθροφοριϊν» («Capacity building actions for flood risk mitigation and information exchange structures»), 
ςτο οποίο ζργο θ Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ξακεδονίασ – Θράκθσ ςυμμετζχει ωσ εταίροσ 7 (ΤΒ7) και θ 
Διεφκυνςθ Χδάτων Ανατολικισ Ξακεδονίασ – Θράκθσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ – 

Θράκθσ είναι μία από τισ ςυμμετζχουςεσ Χπθρεςίεσ.  
Θ παροφςα ςφμβαςθ βαρφνει τθ ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ του 
ζργου με ακρωνφμιο: «FLOODGUARD» και περιλαμβάνεται ςτο ζργο  τθσ Σράξθσ : «Σακζτο Εργαςίασ 4 
(WP4), Σαραδοτζο 4.7.2 – «Δράςεισ για τθν οικοδόμθςθ ικανοτιτων μετριαςμοφ των κινδφνων 
πλθμμφρασ και για τθ δθμιουργία δομϊν ανταλλαγισ πλθροφοριϊν» («Capacity building actions for flood 

risk mitigation and information exchange structures»), Σρομικεια τριϊν (3) οχθμάτων 4WD,» θ οποία ζχει 
ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα «INTERREG V-A GREECE – BULGARIA 2014 – 2020» και ζχει λάβει 
κωδικό MIS 5017322.  

Θ παροφςα ςφμβαςθ ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Φαμείο Σεριφερειακισ 
Ανάπτυξθσ) ςε ποςοςτό 85% και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω των πιςτϊςεων του Σρογράμματοσ Δθμοςίων 
Επενδφςεων (αρικ. ενάρικ. ζργου 2019EΣ23160000) ςε ποςοςτό 15%. 
Εκτιμϊμενθ αξία ςφμβαςθσ ςε ευρϊ, χωρίσ ΦΣΑ  : εβδομιντα επτά χιλιάδεσ τετρακόςια δζκα εννζα  ευρϊ 
και τριάντα πζντε λεπτά (77.419,35 Ευρϊ). 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  
Ποξπ: 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 

ΓΔΝΙΚΗ ΔΙΔΤΘΤΝΗ ΦΩΡ/ΚΗ & ΠΔΡ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΔΙΔΤΘΤΝΗ ΤΔΑΣΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

ϋμτχμα με ςη αο. 3/2020 Διακήοσνη διεμέογειαπ αμξικςξϋ διαγχμιρμξϋ μζςω ΕΥΘΔΘΥ για ςημ ποξμήθεια 
τριϊν οχθμάτων κατθγορίασ εντόσ και εκτόσ δρόμου με μετάδοςθ κίνθςθσ ςτουσ τζςςερεισ τροχοφσ, 

έχπ1800cc, για ςημ κάλσφη ςχμ αμαγκόμ ςηπ Δ/μρηπ Τδάςχμ Αμαςξλικήπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ και ςηπ 
Δ/μρηπ Πξλιςικήπ Ποξρςαρίαπ ςηπ Α.Δ.Λ.Η. [CPV : 34113000-2]  (NUTS EL5), έςξσπ 2020  

ΠΔΡΘΓΡΑΥΖ ΔΘΔΩΜ 
ΣΘΛΖ 

ΛΟΜΑΔΑ 
ΦΩΡΘ ΥΠΑ 

ΣΘΛΖ 
ΛΟΜΑΔΑ ΛΔ 

ΥΠΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΔ 

ΥΠΑ ΚΑΙ 
ΣΔΛΗ 

ΥΟΡΟΤ ΚΑΙ 
ΛΟΙΠΔ 
ΣΤΦΟΝ 

ΔΠΙΒΑΡΤΝΔΙ 

  

  

ΤΝΟΛΟ ΓΙΑ ΣΡΙΑ ΟΦΗΜΑΣΑ 

 

  

 

Η ποξρτεοόμεμη ςιμή δεμ θα ποέπει μα νεπεομά ςημ ποξϋπξλξγιρθείρα ανία άλλχπ η ποξρτξοά 
απξοοίπςεςαι 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΑΞΙΑ ΦΩΡΙ ΥΠΑ 77.419,35 € 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΘΔΙΑ ΑΞΙΑ ΜΔ ΥΠΑ 96.000,00 € 

 

Ζ παοξϋρα ξικξμξμική ποξρτξοά ιρυϋει μέυοι και εκαςϊμ ξγδϊμςα (180) ημέοεπ απϊ ςημ επξμέμη ςηπ 
διεμέογειαπ ςξσ διαγχμιρμξϋ. 

Δηλόμχ ϊςι απξδέυξμαι πλήοχπ και αμεπιτϋλακςα ϊλξσπ ςξσπ ϊοξσπ ςηπ Διακήοσνηπ. 

………..(Τόπξπ)…….(Ημεοξμημία)  

 

     Ο ποξρτέοχμ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III – Τπνδείγκαηα Δγγπεηηθώλ Δπηζηνιώλ  
 

ΥΡΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΡΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Εκδότθσ (Σλιρθσ επωνυμία Σιςτωτικοφ Ιδρφματοσ ……………………………. /  

Θμερομθνία ζκδοςθσ: …………………………….. 

Σροσ: Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ξακεδονίασ – Θράκθσ / Διζυκυνςθ Χδάτων Ανατολικισ Ξακεδονίασ - 

Θράκθσ 

Διεφκυνςθ Ανακζτουςασ Αρχισ/Ανακζτοντοσ Φορζα :  Μακ. Τωςίδθ 11, τ.κ. 54655, Θεςςαλονίκθ  

Εγγφθςθ μασ υπ’ αρικμ. …………………….., ποςοφ …………………………………..  ευρϊ. 

 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυόμαςτε με τθν παροφςα επιςτολι ανζκκλθτα και 

ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ  

μζχρι του ποςοφ των ευρϊ  ……………………………………………..  υπζρ του  

 (i]: (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΞ: ...................... (διεφκυνςθ) 

.......................………………………………….. ι 

(iii) *ςε περίπτωςθ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ:+ των φυςικϊν / νομικϊν προςϊπων 

α) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΞ: ...................... (διεφκυνςθ) 

.......................………………………………….. 

β) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΞ: ...................... (διεφκυνςθ) 

.......................………………………………….. 

γ) (πλιρθ επωνυμία) ........................, ΑΦΞ: ...................... (διεφκυνςθ) 

.......................…………………………………..1 
 

ατομικά και για κάκε μία από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο υπόχρεων μεταξφ τουσ, εκ τθσ 

ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ,  

για τθ ςυμμετοχι του/τθσ/τουσ ςφμφωνα με τθν (αρικμό/θμερομθνία) 3/2020 Διακιρυξθ διενζργειασ  

ανοικτοφ διαγωνιςμοφ μζςω ΕΥΘΔΘΥ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ – Θράκθσ του,  για τθν 

                                                             
1
  Υυμπλθρϊνεται με όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ / κοινοπραξίασ. 
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ανάδειξθ αναδόχου για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ: “ Σρομικεια τριϊν οχθμάτων κατθγορίασ εντόσ και 

εκτόσ δρόμου με μετάδοςθ κίνθςθσ ςτουσ τζςςερεισ τροχοφσ, έχπ1800cc, για ςημ κάλσφη ςχμ αμαγκόμ 

ςηπ Δ/μρηπ Τδάςχμ Αμαςξλικήπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ και ςηπ Δ/μρηπ Πξλιςικήπ Ποξρςαρίαπ τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ – Θράκθσ του» [CPV : 34113000-2].
 
 

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθ ςυμμετοχι ςτθν ανωτζρω απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ 

του/τθσ (υπζρ ου θ εγγφθςθ) κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

Φο παραπάνω ποςό τθρείται ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ 

μασ αντίρρθςθ, αμφιςβιτθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ ςασ μζςα 

ςε ………….. θμζρεσ  από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Θ παροφςα ιςχφει για τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ του άρκρου 2.4.5. τθσ διακιρυξθσ με αρικμό 3/2020, ιτοι οκτϊ (8) μινεσ ςυν τριάντα (30) 

θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ,  

ι 

Θ παροφςα ιςχφει μζχρισ ότου αυτι μασ επιςτραφεί ι μζχρισ ότου λάβουμε ζγγραφθ διλωςι ςασ ότι 

μποροφμε να κεωριςουμε τθν Φράπεηα μασ απαλλαγμζνθ από κάκε ςχετικι υποχρζωςθ εγγυοδοςίασ 

μασ.  

Υε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον πάγιο 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

Αποδεχόμαςτε να παρατείνομε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από ζγγραφο τθσ Χπθρεςίασ ςασ, ςτο οποίο 

επιςυνάπτεται θ ςυναίνεςθ του υπζρ ου για τθν παράταςθ τθσ προςφοράσ, ςφμφωνα με το άρκρο 2.4.5. 

τθσ Διακιρυξθσ, με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν 

θμερομθνία λιξθσ τθσ.  

Βεβαιϊνουμε υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν επιςτολϊν που ζχουν δοκεί, ςυνυπολογίηοντασ και 

το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

(Εξουςιοδοτθμζνθ Χπογραφι) 
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ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ ΔΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

ΟΜΟΛΑΘΑ ΣΡΑΠΔΕΑ ΙΑΘ ΙΑΣΑΣΖΛΑ  …………………………………………………………… 

Δ/ΜΖ :……………………, Σ.Ι.:…………………………………………………………… 

ΖΛΔΡΟΛΖΜΘΑ ΔΙΔΟΖ ……………………………………………… 

ΑΡΘΗΛΟ ΔΓΓΤΖΣΘΙΖ ΔΠΘΣΟΚΖ ΙΑΘ ΠΟΟ (Δ ΔΤΡΩ) ………………………………………………… 

Δηλόμξσμε ϊςι με ςημ παοξϋρα επιρςξλή εγγσϊμαρςε αμεπιτϋλακςα και αμέκκληςα, παοαιςξϋμεμξι ςξσ 
δικαιόμαςξπ ςηπ διαιοέρεχπ και διζήρεχπ μέυοι ςξσ πξρξϋ ςχμ ……………………εσοό (…€) σπέο ςηπ 
Δςαιοίαπ……. (Πλήοηπ επχμσμία,ΑΥΛ,διεϋθσμρη)  

Ή ρε πεοίπςχρη Έμχρηπ ή Ιξιμξποανίαπ: ςχμ εςαιοιόμ α)  (αματέοξμςαι: πλήοηπ επχμσμία, 
ΑΥΛ,ξδϊπ,αοιθμϊπ, Σ.Ι. και β) αματέοξμςαι: Πλήοηπ επχμσμία,ΑΥΛ,ξδϊπ,αοιθμϊπ Σ.Ι. 

Λελόμ ςηπ Έμχρηπ ή Ιξιμξποανίαπ,αςξμικά και για κάθε μια απϊ ασςέπ και χπ αλληλέγγσα και ειπ 
ξλϊκληοξ σπϊυοεχμ μεςανϋ ςξσπ, εκ ςηπ ιδιϊςηςάπ ςξσπ χπ μελόμ ςηπ Έμχρηπ ή Ιξιμξποανίαπ  

Για ςημ καλή εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ 2/20 πξσ ατξοά ρςξ διαγχμιρμϊ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ 
Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, πξσ διενήυθη ρςιπ ……/…./…… … με αμςικείμεμξ ςημ «Αμάδεινη Αμαδϊυξσ /χμ για 
ςημ προμικεια τριϊν οχθμάτων κατθγορίασ εντόσ και εκτόσ δρόμου με μετάδοςθ κίνθςθσ ςτουσ 
τζςςερεισ τροχοφσ, έχπ1800cc, για ςημ κάλσφη ςχμ αμαγκόμ ςηπ Δ/μρηπ Τδάςχμ Αμαςξλικήπ Λακεδξμίαπ 
– Ηοάκηπ και ςηπ Δ/μρηπ Πξλιςικήπ Ποξρςαρίαπ ςηπ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ – Θράκθσ» 

[CPV : 34113000-2], έςξσπ 2020, ρϋμτχμα με ςημ αο. 2/20 Διακήοσνή ραπ ρσμξλικήπ ανίαπ … εσοό (….€) 
(ρσμπληοόμεςε ςξ ρσμξλικϊ ρσμβαςικϊ ςίμημα με διεσκοίμιρη εάμ πεοιλαμβάμει ή ϊυι ςξ ΥΠΑ)   

Απϊ ασςήμ ςημ εγγϋηρη θα απαλλάνξσμε ςξμ εμδιατεοϊμεμξ πελάςη μαπ μεςά ςημ επιρςοξτή ςηπ 
παοξϋραπ ή με βάρη έγγοατη εμςξλή ραπ. 

Σξ αμχςέοχ πξρϊ ςηπ εγγϋηρηπ ςηοείςαι ρςη διάθερή ραπ, ςξ ξπξίξ και σπξυοεξϋμαρςε μα ραπ 
καςαβάλξσμε ξλικά ή μεοικά υχοίπ καμία απϊ μέοξσπ μαπ αμςίοοηρη ή έμρςαρη και υχοίπ μα εοεσμηθεί 
ςξ βάριμξ ή μη ςηπ απαίςηρήπ ραπ, μέρα ρε πέμςε (5) ημέοεπ απϊ ςημ έγγοατη ειδξπξίηρή ραπ. Δπίρηπ, 
αμαλαμβάμξσμε ςημ σπξυοέχρη μα καςαβάλξσμε ξοιρμέμξ πξρϊ με μϊμη ςη δήλχρη εκείμξσ ποξπ ςξμ 
ξπξίξ απεσθϋμεςαι η παοξϋρα. 

Ζ παοξϋρα ιρυϋει μϊμξ για ςημ καλή εκςέλερη ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ ςξσ πιξ πάμχ διαγχμιρμξϋ για ςξμ 
ξπξίξ εγγσϊμαρςε, μέυοιπ ϊςξσ ασςή μαπ επιρςοατεί ή μέυοιπ ϊςξσ λάβξσμε έγγοατη δήλχρή ραπ ϊςι 
μπξοξϋμε μα θεχοήρξσμε ςημ Σοάπεζά μαπ απαλλαγμέμη απϊ κάθε ρυεςική σπξυοέχρη. 

Τπξυοεξϋμεθα μα ποξβξϋμε ρςημ παοάςαρη ςηπ ιρυϋξπ ςηπ παοξϋραπ εγγϋηρηπ ϋρςεοα απϊ έγγοατξ ςηπ 
αομϊδιαπ Τπηοερίαπ, πξσ θα σπξβληθεί ποιμ απϊ ςημ ημεοξμημία λήνηπ ςηπ εγγϋηρηπ. 

ε πεοίπςχρη καςάπςχρηπ ςηπ εγγϋηρηπ, ςξ πξρϊ ςηπ καςάπςχρηπ σπϊκειςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ πάγιξ 
ςέλξπ υαοςξρήμξσ. 

Η παοξύρα ιρυύει μέυοι  ………/……/………. 

ημειόρςε, παοακαλξϋμε, ϊςι η παοξυή εγγσηςικόμ επιρςξλόμ έκδξρηπ ςηπ Σοάπεζάπ μαπ δεμ έυει 
σπαυθεί ρε καμέμα πεοιξοιρμϊ πξρξςικξϋ ξοίξσ με ςιπ ρυεςικέπ Τπξσογικέπ διαςάνειπ (ή δηλόμξσμε 
ξμξίχπ με ςημ παοξϋρα ϊςι δεμ στίρςαςαι παοάβαρη ςχμ διαςάνεχμ για ϊοιξ ςηπ Σοάπεζάπ μαπ ρε ρυέρη 
με ςιπ εγγσηςικέπ επιρςξλέπ). 

     Διαςελξϋμε με ςιμή, 

 

                 (Ενξσριξδξςημέμη σπξγοατή) 

 

      (Ομξμαςεπόμσμξ & σπξγοατή εκποξρόπξσ Σοαπέζηπ) 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV – ρέδην ύκβαζεο  

                                      

         

      

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ-ΘΡΑΚΗ 

ΓΔΝΙΚΗ ΔΙΔΤΘΤΝΗ ΦΩΡ/ΚΗ ΚΑΙ ΠΔΡ/ΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ 

ΔΙΔΤΘΤΝΗ ΤΔΑΣΩΝ ΑΝ. ΜΑΚΔΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

 

 

 

ΤΜΒΑΗ ΑΡ. x / 2020 

 

“ Ποξμήθεια ςοιόμ ξυημάςχμ καςηγξοίαπ εμςϊπ και εκςϊπ δοϊμξσ με μεςάδξρη κίμηρηπ ρςξσπ ςέρρεοειπ 
ςοξυξϋπ, έχπ1800cc, για ςημ κάλσφη ςχμ αμαγκόμ ςηπ Δ/μρηπ Τδάςχμ Αμαςξλικήπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ 
και ςηπ Δ/μρηπ Πξλιςικήπ Ποξρςαρίαπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ ςξσ» [CPV : 
34113000-2] (NUTS EL5), έςξσπ 2020.  

 

ςη Ηερραλξμίκη, ρήμεοα ....................., ςξσ μημϊπ…………………., ςξσ έςξσπ 2019, ημέοα 
..................., ρςημ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, Ιαθ. Ρχρίδη 11, Σ.Ι. 54655 
Ηερραλξμίκη, ξι παοακάςχ ρσμβαλλϊμεμξι 
 

Ατεμόπ 

 

η Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ - Ηοάκηπ, (ετενήπ «Α.Δ.Λ.-Η.»), πξσ εδοεϋει ρςη Ηερραλξμίκη, 
Ιαθ. Ρχρίδη 11, Σ.Ι. 54655 ΗΔΑΚΟΜΘΙΖ, με Α.Υ.Λ. 997612629 & Δ.Ο.Τ. Ε’ Ηερραλξμίκηπ, και 
ρσμβάλλεςαι ρςημ παοξϋρα μϊμιμα εκποξρχπξϋμεμη απϊ ςξμ σμςξμιρςή , κ. Θχάμμη άββα,  πξσ ρςξ ενήπ 
υάοιμ ρσμςξμίαπ θα καλείςαι «Αμαθέςξσρα Αουή»  

 

και ατεςέοξσ 

 

ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ................... με ςημ επχμσμία «.....................................................» πξσ 
εδοεϋει ρςημ………………………… (πεοιξυή), ………………………………… (ξδϊπ, αοιθμϊπ), Σ.Ι. ......, με Α.Υ.Λ. 
.................... & Δ.Ο.Τ. ......................, ςηλ. ................., ταν ..............., πξσ ρσμβάλλεςαι ρςημ 
παοξϋρα μϊμιμα εκποξρχπξϋμεμη για ςημ σπξγοατή ςηπ απϊ .......................... (ξμξμαςεπόμσμξ 
εκποξρόπξσ), πξσ ρςξ ενήπ υάοιμ ρσμςξμίαπ θα καλείςαι «Αμάδξυξπ», 

 

και έυξμςαπ σπόφη: 
 

Σημ αο. ποχς.ξικ. …………….. απϊταρη σμςξμιρςή ςηπ Α.Δ.Λ.-Η., με ςημ ξπξία καςακσοόθηκε ρςξμ 
Αμάδξυξ ςξ απξςέλερμα ςξσ αμξικςξϋ διαγχμιρμξϋ μέρχ ΔΖΔΖ, για ςημ ποξμήθεια ςοιόμ ξυημάςχμ 
καςηγξοίαπ εμςϊπ και εκςϊπ δοϊμξσ με μεςάδξρη κίμηρηπ ρςξσπ ςέρρεοειπ ςοξυξϋπ, έχπ 1800cc, για ςημ 
κάλσφη ςχμ αμαγκόμ ςηπ Δ/μρηπ Τδάςχμ Αμαςξλικήπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ και ςηπ Δ/μρηπ Πξλιςικήπ 
Ποξρςαρίαπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ ςξσ, πξσ ρςξ ενήπ θα καλείςαι υάοιμ 
ρσμςξμίαπ «Ποξμήθεια»,  

 

ρσμτχμήθηκαμ και έγιμαμ αμξιβαία απξδεκςά ςα ακόλξσθα :  
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Άοθοξ 1 

Αμςικείμεμξ-ανία ρύμβαρηπ –  
 

Λε ςημ παοξϋρα ϋμβαρη η Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ αμαθέςει ρςξμ Αμάδξυξ, ξ 
ξπξίξπ απξδέυεςαι και αμαλαμβάμει μα ποξμηθεϋρει ςοία ξυήμαςα καςηγξοίαπ εμςϊπ και εκςϊπ δοϊμξσ, έχπ 
1.800 cc, με μεςάδξρη κίμηρηπ ρςξσπ ςέρρεοιπ ςοξυξϋπ και δσμαςϊςηςα επιλξγήπ κίμηρηπ απϊ ςξμ ξδηγϊ 
ρςξσπ δϋξ ή ρςξσπ ςέρρεοιπ ςοξυξϋπ, κλειρςξϋ μεςαλλικξϋ αμανόμαςξπ δϋξ για ςημ κάλσφη ςχμ αμαγκόμ 
ςηπ Δ/μρηπ Τδάςχμ Αμαςξλικήπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ και έμα για ςημ κάλσφη ςχμ αμαγκόμ ςηπ Δ/μρηπ 
Πξλιςικήπ Ποξρςαρίαπ ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ ςηπ ΑΔΛ-Η για ςξ έςξπ 2020  

Σα είδη καθόπ και η ανία ςξσπ παοξσριάζξμςαι ρςξμ πίμακα πξσ ακξλξσθεί: 
 

ΠΔΡΘΓΡΑΥΖ ΔΘΔΩΜ 
ΣΘΛΖ 

ΛΟΜΑΔΑ 
ΦΩΡΘ ΥΠΑ 

ΣΘΛΖ 
ΛΟΜΑΔΑ ΛΔ 

ΥΠΑ 

ΣΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑ 
ΜΔ ΥΠΑ 
ΚΑΙ ΣΔΛΗ 

  

  

ΤΝΟΛΟ ΓΙΑ ΣΡΙΑ ΟΦΗΜΑΣΑ 

 

  

 
 

Άοθοξ 2 

Σευμικά υαοακςηοιρςικά-εγγσήρειπ  

 

Σα πξιξςικά υαοακςηοιρςικά ςχμ ξυημάςχμ θα είμαι ρϋμτχμα με ςιπ 
1. Οοιρθείρεπ ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ ςηπ Διακήοσνηπ αο. / 2020. 
2. Σιπ Σευμικέπ Ποξδιαγοατέπ  ςηπ καςαςεθείραπ ποξρτξοάπ ςξσ Αμαδϊυξσ 

ςα ξπξία έυξσμ χπ ενήπ 

Οι εγγσήρειπ ατξοξϋμ  
 

 

Άοθοξ 3 

Φοόμξπ και ςοόπξπ παοάδξρηπ ξυημάςχμ 

 

Ο Αμάδξυξπ εσθϋμεςαι για ςημ πξιϊςηςα και ςημ άοςια καςάρςαρη ςχμ ξυημάςχμ πξσ θα παοαδξθξϋμ. 

Υτα οχιματα κα τοποκετθκεί περιμετρικι κόκκινθ ταινία πάχουσ δζκα (10) εκατοςτϊν ςφμφωνα πάντα με 
τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του αρμόδιου Χπουργείου. Επίςθσ κα αναγράφεται, κατόπιν ςυνεννόθςθσ με τθν 
ανακζτουςα αρχι, ςτισ πόρτεσ οδθγοφ και ςυνοδθγοφ ο τίτλοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ Αποκεντρωμζνθ 
Διοίκθςθ Ξακεδονίασ-Θράκθσ, Διεφκυνςθ Χδάτων Ανατολικισ Ξακεδονίασ -Θράκθσ, για τα δφο οχιματα 

και Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Ξακεδονίασ -Θράκθσ, Διεφκυνςθ Σολιτικισ Σροςταςίασ για το τρίτο όχθμα 
και ςε ειδικό αυτοκόλλθτο που να καλφπτει κατά τουλάχιςτον τθν επιφάνεια τουσ το λογότυπο του ζργου 
που κα περιλαμβάνει τισ εξισ πλθροφορίεσ: όνομα Σρογράμματοσ («INTERREG GREECE– BULGARIA»), 

ακρωνφμιο ζργου (FLOODGUARD), ςθμαία ΕΕ και αναφορά ςτθ χρθματοδότθςθ “Εuropean Regional 

Development Fund” (ERDF). Φο μζγεκοσ του λογότυπου κα πρζπει να είναι τζτοιο ϊςτε το κείμενο 
“European Regional Development Fund” (κάτω από το ακρωνφμιο του ζργου) να είναι ευανάγνωςτο. Φο 
αυτοκόλλθτο κα πρζπει να είναι ανκεκτικό ςτισ καιρικζσ ςυνκικεσ. 
ςξ βαρικϊ απαοαίςηςξ ενξπλιρμϊ ςχμ ξυημάςχμ θα πεοιλαμβάμεςαι ξπχρδήπξςε, πσοξρβερςήοαπ 
ασςξκιμήςξσ, κιβόςιξ παοξυήπ “ποόςχμ βξηθειόμ”, ςοιγχμική ποξειδξπξιηςική πιμακίδα, πλήοηπ 
ετεδοικϊπ ςοξυϊπ ή ςοξυϊπ έκςακςηπ αμάγκηπ, αμακλαρςικϊ γιλέκξ κίςοιμξσ υοόμαςξπ, αμάλξγα και 
επαοκή εογαλεία επιρκεσήπ καθόπ και έμα ζεϋγξπ αμςιξλιρθηςικόμ αλσρίδχμ για ςημ υειμεοιμή πεοίξδξ. 

Η παοάδξρη ςχμ ξυημάςχμ θα γίμει καςόπιμ ρσμεμμόηρηπ με ςημ Α.Δ.Μ.-Θ. ρε ςόπξ αομξδιόςηςάπ ςηπ  
πξσ θα σπξδειυθεί από ασςήμ, ρε υοξμικό πεοιθώοιξ πέμςε (5) μημώμ από ςημ σπξγοατή ςηπ 
παοξύραπ. 
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Άοθοξ 4 

Διάοκεια ςηπ ύμβαρηπ 

 

Σξ υοξμικϊ διάρςημα ποξμήθειαπ ςχμ ξυημάςχμ ατξοά ςξ διάρςημα, από ςημ ημεοξμημία σπξγοατήπ ςηπ 
ϋμβαρηπ έχπ και τθν οριςτικι παραλαβι των οχθμάτων θ οποία δεν μπορεί να είναι μετά τθν 
παρζλευςθ, το μζγιςτο, πζντε μθνϊν τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ τθσ παροφςασ.  

 

Ζ ρϋμβαρη θεχοείςαι ϊςι εκςελέρςηκε ϊςαμ:  

 Παοαδϊθηκε ςξ ρϋμξλξ ςχμ ειδόμ. 

 Δκδϊθηκαμ ςα ποχςϊκξλλα παοάδξρηπ-παοαλαβήπ µε ςα ξπξία πιρςξπξιείςαι η ξοιρςική και 
πξιξςική παοαλαβή ςξσπ.  

 Έγιμε η απξπληοχμή ςξσ ρσμβαςικξϋ ςιμήμαςξπ, ατξϋ ποξηγξσμέμχπ επιβληθήκαμ ςσυϊμ 
κσοόρειπ η εκπςόρειπ.  
 Δκπληοόθηκαμ και ξι ςσυϊμ λξιπέπ ρσμβαςικέπ σπξυοεόρειπ και απϊ ςα δϋξ ρσμβαλλϊμεμα μέοη. 

 

Ζ εκςέλερη ςηπ ποξμήθειαπ, ρςημ ξπξία ατξοά η παοξϋρα Διακήοσνη, διακϊπςεςαι με απϊταρη ςηπ 
Αμαθέςξσραπ Αουήπ ρε πεοίπςχρη καςαογήρεχπ Τπηοεριόμ ή σπαγχγήπ ςξσπ ρε άλλξ τξοέα εκςϊπ 
ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, ή αμ για ξπξιξδήπξςε άλλξ λϊγξ εκλείφει 
ξλικόπ ή μεοικόπ η αμάγκη ποξμήθειαπ ςχμ ειδόμ, ρςημ πεοίπςχρη ασςή ξ Αμάδξυξπ παοαιςείςαι απϊ 
κάθε ανίχρή ςξσ έμαμςι ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ. Δπιπλέξμ, ξ Αμάδξυξπ 
παοαιςείςαι απϊ κάθε ανίχρή ςξσ ρε πεοίπςχρη ποξρχοιμήπ διακξπήπ λειςξσογίαπ Τπηοεριόμ για 
ξπξιξδήπξςε λϊγξ. 

 

Άοθοξ 5 

Παοακξλξύθηρη και Παοαλαβή ςηπ Ποξμήθειαπ 

 

Ζ παοακξλξϋθηρη, παοαλαβή και η πιρςξπξίηρη ςηπ εκςέλερηπ ςχμ σπξυοεόρεχμ ςξσ Αμαδϊυξσ, θα 
γίμεςαι με εσθϋμη ςηπ αμά Τπηοερία καςά άοθοξ 221 παο.11,εδατ.β. ςξσ Μ.4412/2016 αομϊδιαπ 
Δπιςοξπήπ. 

Σα ρυεςικά ποχςόκξλλα παοαλαβήπ θα εκδoθξύμ εμςόπ 10 ημεοώμ από ςημ παοαλαβή ςχμ ξυημάςχμ. 

Σξ παοαπάμχ ξ́ογαμξ μπξοεί μα ειρηγείςαι ρςξμ σμςξμιρςή ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. ςημ επιβξλή κσοχ́ρεχμ ρςξμ 
Αμάδξυξ, ρε πεοίπςχρη ρσμπεοιτξοάπ ςξσ αμςίθεςηπ ποξπ ςα αματεοξ́μεμα ρςημ ρσ́μβαρη.  

Ζ Δπιςοξπή Παοαλαβήπ & Ιαλήπ Δκςέλερηπ Δογαριόμ μπξοεί μα απεσθϋμεςαι και εγγοάτχπ ποξπ ςξμ 
Αμάδξυξ, δίμξμςαπ ρσγκεκοιμέμεπ ξδηγίεπ και καςεσθϋμρειπ. 

Ο Αμάδξυξπ έυει σπξυοέχρη μα λαμβάμει σπϊφη ςξσ ςσυϊμ παοαςηοήρειπ ςηπ Δπιςοξπήπ επί ςηπ 
ποξμήθειαπ. Ιάθε ελάςςχμα ή παοάλειφη πξσ γμχρςξπξιείςαι εγγοάτχπ ρςξμ Αμάδξυξ ποέπει μα 
επαμξοθόμεςαι απϊ ασςϊμ,μέρα ρε εϋλξγη ποξθερμία και μέυοι ςη λήνη ςηπ ρϋμβαρηπ. 

 

Άοθοξ 6 

Αμξιβή Αμαδόυξσ 

 

Ζ αμξιβή ξοίζεςαι ρςξ ρσμξλικϊ πξρϊ ςχμ …………..Δσοό (………€) υχοίπ Υ.Π.Α. και …………..Δσοό (………€)  
(ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ Υ.Π.Α.). 

 

Άοθοξ 7 

Σοόπξπ Πληοχμήπ Αμαδόυξσ 

 

Ζ πληοχμή ςηπ ανίαπ ςχμ ξυημάςχμ πξσ θα παοαδξθξϋμ άπαν, θα γίμεςαι ρςξ ρϋμξλξ ςηπ ανίαπ ςξσπ, 
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μεςά ςημ ξοιρςική, πξιξςική και πξρξςική παοαλαβή ςξσπ απϊ ςημ Δπιςοξπή Παοαλαβήπ κάθε 
Τπηοερίαπ, πξσ θα εκςελεί ςη ρσγκεκοιμέμη ποξμήθεια. Απαιςξϋμεμα δικαιξλξγηςικά για ςημ πληοχμή 
ςξσ Αμαδϊυξσ είμαι: 
 

α) Σιμξλϊγιξ Πόληρηπ (ςξ ξπξίξ θα καςαςίθεςαι ρςημ αομϊδια Τπηοερία με μέοιμμα ςξσ Αμαδϊυξσ) 

β) Απξδεικςικϊ τξοξλξγικήπ και αρταλιρςικήπ εμημεοϊςηςαπ, και,  

γ) Ποχςϊκξλλξ ξοιρςικήπ πξιξςικήπ και πξρξςικήπ παοαλαβήπ ςχμ ειδόμ. 

 

Ζ πληοχμή ςξσ Αμαδϊυξσ θα γίμεςαι με υοημαςικϊ έμςαλμα πληοχμήπ ρςξ ϊμξμα ςξσ δικαιξϋυξσ απϊ 
ςξ Πεοιτεοειακϊ Σαμείξ Αμάπςσνηπ Αμαςξλικήπ Λακεδξμίαπ-Ηοάκηπ πξσ είμαι σπεϋθσμo για ςη 
λξγιρςική και ςαμειακή διαυείοιρη ςξσ έογξσ, , καςϊπιμ σπξβξλήπ ςξσ ςιμξλξγίξσ ρςημ Τπηοερία ςηπ 
Α.Δ.Λ.Η. πξσ ποξμηθεϋεςαι ςα ξυήμαςα. ε κάθε πεοίπςχρη θα ακξλξσθείςαι η διαδικαρία ςξσ 
Δημϊριξσ Κξγιρςικξϋ. 
Ο Αμάδξυξπ επιβαοϋμεςαι με κάθε μϊμιμη αρταλιρςική ειρτξοά και κοάςηρη σπέο Μξμικόμ 
Ποξρόπχμ ή άλλχμ Οογαμιρμόμ.  
ϋμτχμα με ςημ παο.2 ςξσ άοθοξσ 64 ςξσ Μ. 4172/13 (ΥΔΙ Α' 167/23-07-2013), ρςξ καθαοϊ πξρϊ ςηπ 
ανίαπ ςχμ αγαθόμ εταομϊζεςαι παοακοάςηρη τϊοξσ ειρξδήμαςξπ 4% επί ςξσ καθαοξϋ πξρξϋ 
πληοχμήπ. ημειόμεςαι ϊςι η αμχςέοχ παοακοάςηρη ατξοά ποξκαςαβξλή τϊοξσ ειρξδήμαςξπ και 
ρσμφητίζεςαι καςά ςημ εςήρια τξοξλξγική δήλχρη ςξσ Αμαδϊυξσ. 
Δπίρηπ επιβάλλξμςαι ξι ενήπ κοάςηρειπ: 
 

 0,07% σπέο ςηπ Δμιαίαπ Αμενάοςηςηπ Αουήπ Δημξρίχμ σμβάρεχμ, (άοθοξ 4 Μ.4013/2011 
ϊπχπ ιρυϋει) η ξπξία σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ανίαπ, ποξ τϊοχμ και κοαςήρεχμ ςηπ αουικήπ, 
καθόπ και κάθε ρσμπληοχμαςικήπ ρϋμβαρηπ 

 0,06% σπέο ςηπ Αουήπ Δνέςαρηπ Ποξδικαρςικόμ Ποξρτσγόμ,( Α.Δ.Π.Π.) (παο. 3 άοθοξ 350 
ςξσ Μ.4412/16, ΙΤΑ 1191/2017 (ΥΔΙ Β΄ 969) επί ςηπ ρσμξλικήπ ανίαπ κάθε πληοχμήπ ποξ 
τϊοχμ και κοαςήρεχμ και αμεναοςήςχπ πξρξϋ και πηγήπ ποξέλεσρηπ κάθε αουικήπ, 
ςοξπξπξιηςικήπ ή ρσμπληοχμαςικήπ ρϋμβαρηπ.  

 

Οι χπ άμχ κοαςήρειπ σπϊκειμςαι ρςξ εκάρςξςε ιρυϋξμ αμαλξγικϊ ςέλξπ υαοςξρήμξσ 3% και ρςημ 
επ’ασςξϋ ειρτξοά σπέο ΟΓΑ 20%. 
 

 Δπίρηπ, με ςημ επιτϋλανη ςηπ έκδξρηπ ςηπ κξιμήπ απϊταρηπ ςξσ Τπξσογξϋ Οικξμξμίαπ, 
Αμάπςσνηπ και Σξσοιρμξϋ και Οικξμξμικόμ ςηπ παο. 6 ςξσ άοθοξσ 36 ςξσ μ. 4412/2016 
επιβάλλεςαι κοάςηρη ϋφξσπ 0,02% σπέο ςξσ Δημξρίξσ, η ξπξία σπξλξγίζεςαι επί ςηπ ανίαπ, 
εκςϊπ ΥΠΑ, ςηπ αουικήπ, καθόπ και κάθε ρσμπληοχμαςικήπ ρϋμβαρηπ. Σξ πξρϊ ασςϊ 
παοακοαςείςαι ρε κάθε πληοχμή απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή ρςξ ϊμξμα και για λξγαοιαρμϊ ςηπ 
Γεμικήπ Διεϋθσμρηπ Δημξρίχμ σμβάρεχμ και Ποξμηθειόμ ρϋμτχμα με ςημ παο. 6 ςξσ άοθοξσ 
36 ςξσ μ. 4412/2016. 

 

Ο Υ.Π.Α. και ςα ςέλη ςανιμϊμηρηπ πξσ απξδίδξμςαι απϊ ςξμ ποξρτέοξμςα βαοϋμξσμ ςημ 
Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ. 
 

Θ παροφςα ςφμβαςθ βαρφνει τθ ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ ςτα πλαίςια υλοποίθςθσ 
του ζργου με ακρωνφμιο: «FLOODGUARD» και περιλαμβάνεται ςτο ζργο  τθσ Σράξθσ : «Σακζτο 
Εργαςίασ 4 (WP4), Σαραδοτζο 4.7.2 – «Δράςεισ για τθν οικοδόμθςθ ικανοτιτων μετριαςμοφ των 
κινδφνων πλθμμφρασ και για τθ δθμιουργία δομϊν ανταλλαγισ πλθροφοριϊν» («Capacity building 

actions for flood risk mitigation and information exchange structures»), Σρομικεια τριϊν (3) 
οχθμάτων 4WD,» θ οποία ζχει ενταχκεί ςτο Επιχειρθςιακό Σρόγραμμα «INTERREG V-A GREECE – 

BULGARIA 2014 – 2020» και ζχει λάβει κωδικό MIS 5017322.  
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Θ παροφςα ςφμβαςθ ςυγχρθματοδοτείται από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ευρωπαϊκό Φαμείο 
Σεριφερειακισ Ανάπτυξθσ) ςε ποςοςτό 85% και από εκνικοφσ πόρουσ μζςω των πιςτϊςεων του 
Σρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων (αρικ. ενάρικ. ζργου 2019EΣ23160000) ςε ποςοςτό 15%. 

 

 

 

Άοθοξ 8  
Δγγσηςική Δπιρςξλή καλήπ εκςέλερηπ- 

 

Για ςημ καλή εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ ξ Αμάδξυξπ ποιμ ςημ σπξγοατή ςηπ ρϋμβαρηπ καςαθέςει με ςημ 
σπξγοατή ςηπ  ςημ αοιθ. ……………………ΔΓΓΤΖΣΘΙΖ ΔΠΘΣΟΚΖ Ιαλήπ Δκςέλερηπ ςηπ ……………Σοάπεζαπ ή ςξ 
σπ’αο….. Γοαμμάςιξ ϋρςαρηπ Παοακαςαθήκηπ έκδξρηπ ςξσ Σαμείξσ Παοακαςαθηκόμ και Δαμείχμ, πξρξϋ 
………….Δσοό (…………..€), ςξ ξπξίξ αμςιρςξιυεί ρε πξρξρςϊ 5% ςηπ ρσμξλικήπ ρσμβαςικήπ ανίαπ υχοίπ ΥΠΑ.  
Ζ εγγσηςική επιρςξλή καλήπ εκςέλερηπ θα επιρςοατεί ρςξμ Αμάδξυξ μεςά ςημ Οοιρςική Παοαλαβή ςηπ 
Ποξμηθείαπ και ςημ εκπλήοχρη ϊλχμ ςχμ ποξβλεπϊμεμχμ σπξυοεόρεόμ ςξσ.  
Ζ Αμαθέςξσρα Αουή ξσδεμία εσθϋμη τέοει ρε πεοίπςχρη μη έγκαιοηπ επιρςοξτήπ ςηπ εγγσηςικήπ 
επιρςξλήπ, λϊγχ καθσρςέοηρηπ ςηπ ξοιρςικήπ παοαλαβήπ ή ςηπ μη έγκαιοηπ αμαζήςηρηπ ασςήπ απϊ ςξμ 
Αμάδξυξ.  

 

 

Άοθοξ 9  
Δκυώοηρη Απαιςήρεχμ  

 

Απαγξοεϋεςαι η εκυόοηρη ρε άλλξ ποϊρχπξ ςχμ εκ ςηπ ρσμβάρεχπ απξοοεξσρόμ σπξυοεόρεχμ ςξσ 
αμαδϊυξσ καθόπ και η εκυόοηρη ςχμ απαιςήρεόμ ςξσ ρε ξπξιξδήπξςε ςοίςξ Υσρικϊ ή Μξμικϊ ποϊρχπξ. 

Ιας’ εναίοερη, μπξοεί μα εκυχοήρει ρε ςοάπεζα ςηπ επιλξγήπ ςξσ, ρσμξλικά ή εμ μέοει ςιπ απαιςήρειπ πξσ 
ποξκϋπςξσμ απϊ ςημ παοξϋρα ϋμβαρη, για ςημ εκυόοηρη θα ποέπει μα σπάονει ποξηγξσμέμχπ έγγοατη 
ειδξπξίηρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ.   

Δπίρηπ, ξ Αμάδξυξπ δεμ δικαιξϋςαι μα αμαθέςει, μεςά ςημ αμάθερη ςηπ ρϋμβαρηπ, σπεογξλαβικά ρε ςοίςξσπ 
μέοξπ ή ςξ ρϋμξλξ ςξσ αμςικειμέμξσ ςηπ ϋμβαρηπ, ξϋςε μα σπξκαθίρςαςαι απϊ ςοίςξ. 

 

Άοθοξ 10 

Δκςέλερη ρύμβαρηπ- Τπξυοεώρειπ Αμαδόυξσ 

1) Ιαςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ ξ αμάδξυξπ ςηοεί ςιπ σπξυοεόρειπ ρςξσπ ςξμείπ ςξσ 
πεοιβαλλξμςικξϋ, κξιμχμικξαρταλιρςικξϋ και εογαςικξϋ δικαίξσ, πξσ έυξσμ θερπιρθεί με ςξ δίκαιξ ςηπ 
Έμχρηπ, ςξ εθμικϊ δίκαιξ, ρσλλξγικέπ ρσμβάρειπ ή διεθμείπ διαςάνειπ πεοιβαλλξμςικξϋ, 
κξιμχμικξαρταλιρςικξϋ και εογαςικξϋ δικαίξσ, ξι ξπξίεπ απαοιθμξϋμςαι ρςξ Παοάοςημα X ςξσ 
Ποξραοςήμαςξπ Α΄ ςξσ Μ.4412/16.Ζ ςήοηρη ςχμ εμ λϊγχ σπξυοεόρεχμ απϊ ςξμ αμάδξυξ και ςξσπ 
σπεογξλάβξσπ ςξσ ελέγυεςαι και βεβαιόμεςαι απϊ ςα ϊογαμα πξσ επιβλέπξσμ ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ 
και ςιπ αομϊδιεπ δημϊριεπ αουέπ και σπηοερίεπ πξσ εμεογξϋμ εμςϊπ ςχμ ξοίχμ ςηπ εσθϋμηπ και ςηπ 
αομξδιϊςηςάπ ςξσπ. 
2) Ο  Αμάδξυξπ δερμεϋεςαι για ςημ εταομξγή ςχμ διαςάνεχμ ςηπ εογαςικήπ και αρταλιρςικήπ  
μξμξθερίαπ και ςηπ μξμξθερίαπ πεοί  σγείαπ  και  αρτάλειαπ  ςχμ  εογαζξμέμχμ  και  ποϊληφηπ  ςξσ  
επαγγελμαςικξϋ  κιμδϋμξσ. 
3) Ο Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ακξλξσθεί πιρςά ςιπ ξδηγίεπ και ςιπ σπξδείνειπ ςχμ Τπηοεριόμ και μα 
παοέυει ρςιπ Τπηοερίεπ ξπξιερδήπξςε αματξοέπ και πληοξτξοίεπ ςξσ ζηςηθξϋμ ρυεςικά µε ςημ εκςέλερη 
ςηπ ρϋμβαρηπ. 
4) Ο Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα εναρταλίρει ςημ έγκαιοη και άοιρςηπ πξιϊςηςαπ ποξμήθεια ςχμ 
ξυημάςχμ, μα ςα μεςατέοει με δική ςξσ δαπάμη, ρςξσπ σπξδειυθέμςεπ υόοξσπ και μα ςα παοαδόρει ρε 
πλήοη λειςξσογία. 
5) Ο Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα παοέυει εγγϋηρη: 

• Ιαλήπ λειςξσογίαπ ςξσλάυιρςξμ ςοιόμ (3) εςόμ ή εκαςϊ υιλιάδχμ (100.000) υλμ απϊ ςημ 
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ημεοξμημία παοαλαβήπ ςξσ ξυήμαςξπ  
• Τπξρςήοινηπ ρε αμςαλλακςικά για ςξσλάυιρςξμ δέκα (10) έςη απϊ ςημ παοάδξρη ςξσ ξυήμαςξπ 
• Για ςημ αμςιδιαβοχςική ποξρςαρία (ρκξσοιά) ςξσ αμανόμαςξπ ςξσλάυιρςξμ δόδεκα (12) εςόμ 

•Λη τθξοάπ ςξσ υοόμαςξπ ςξσλάυιρςξμ ςοιόμ (3) εςόμ 

 

6) ε πεοίπςχρη καςαρκεσαρςικξϋ ελαςςόμαςξπ ή ποξβλήμαςξπ ξ Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι με δικά ςξσ 
ένξδα μα αμςικαςαρςήρει ςημ ελαςςχμαςική πξρϊςηςα. 
7) Ο Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα ειδξπξιεί ςημ Τπηοερία και ςημ Δπιςοξπή Παοαλαβήπ, για ςημ ημέοα 
και όοα πξσ ποξςίθεςαι μα παοαδόρει ςα είδη. 
8) Ο Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα αματέοει ςη υόοα ποξέλεσρηπ ςχμ ξυημάςχμ πξσ ποξρτέοει. Λεςά 
ςη ρϋμαφη ςηπ ρϋμβαρηπ δεμ επιςοέπεςαι η αλλαγή ςξσ εογξρςαρίξσ πξσ δηλόθηκε με ςημ ποξρτξοά και 
με βάρη ςημ ξπξία έγιμε η καςακϋοχρη. ε πεοιπςόρειπ αμχςέοαπ βίαπ και μεςά απϊ γμόμη ςηπ Δπιςοξπήπ 
ανιξλϊγηρηπ, μπξοεί μα εγκοιθεί η αλλαγή ςξσ εογξρςαρίξσ με απϊταρη ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 
9) Ιαθ’ ϊλη ςη διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ ϋμβαρηπ, αλλά και μεςά ςη λήνη ή λϋρη ασςήπ ϊλα ςα 
ενξσριξδξςημέμα, απϊ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή, ποϊρχπα ξτείλξσμ μα μημ αμακξιμόμξσμ ρε καμέμα, παοά 
μϊμξ ρςα ποϊρχπα πξσ δικαιξϋμςαι μα γμχοίζξσμ, πληοξτξοίεπ πξσ πεοιήλθαμ ρε ασςξϋπ και ατξοξϋμ ρε 
ςευμικά ή εμπξοικά ζηςήμαςα ή ςξσ Ποξμηθεσςή. 
10) Ο Αμάδξυξπ παοαιςείςαι απϊ κάθε ανίχρή ςξσ έμαμςι ςηπ Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – 
Ηοάκηπ, ρε πεοίπςχρη καςαογήρεχπ Τπηοεριόμ ή σπαγχγή ςξσπ ρε άλλξ τξοέα εκςϊπ ςηπ 
Απξκεμςοχμέμηπ Διξίκηρηπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ, ή αμ για ξπξιαδήπξςε άλλξ λϊγξ εκλείφει ξλικόπ ή 
μεοικόπ η αμάγκη ποξμήθειαπ ειδόμ πξσ ατξοά η παοξϋρα διακήοσνη. 

11) Ρηςά ρσμτχμείςαι μεςανϋ ςηπ Αμαθέςξσραπ αουήπ και ςξσ Αμαδϊυξσ ϊςι – ρε κάθε πεοίπςχρη – ξ 
Αμάδξυξπ σπξυοεξϋςαι μα απξζημιόρει πλήοχπ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή, λϊγχ σπαίςιαπ και απξδεδειγμέμηπ 
ρσμπεοιτξοάπ ςηπ πξσ ρσμδέεςαι αιςιχδόπ με ποξκληθείρα ζημία ή παοάβαρη ξπξιξσδήπξςε ϊοξσ ςηπ 
ρϋμβαρηπ. 

 

Άοθοξ 11  
Κήοσνη Αμαδόυξσ χπ έκπςχςξσ-κσοώρειπ 

 

Ο Αμάδξυξπ κηοϋρρεςαι σπξυοεχςικά έκπςχςξπ απϊ ςη ρϋμβαρη και απϊ κάθε δικαίχμα πξσ απξοοέει απϊ 
ασςήμ με απϊταρη ςξσ σμςξμιρςή ςηπ Α.Δ.Λ.-Η., ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςηπ Δπιςοξπήπ πξσ 
ποξβλέπεςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ άοθο. 221 ςξσ Μ. 4412/2016: 

• Αμ δεμ ποξρέλθει μα σπξγοάφει ςη ρϋμβαρη μέρα ρςημ ποξθερμία πξσ έυει ξοιρςεί. 

• Δτϊρξμ δε τϊοςχρε, παοέδχρε ή αμςικαςέρςηρε ςα ρσμβαςικά σλικά ή δεμ επιρκεϋαρε ή 
ρσμςήοηρε ασςά μέρα ρςξμ ρσμβαςικϊ υοϊμξ ή ρςξμ υοϊμξ παοάςαρηπ πξσ ςξσ δϊθηκε, ρϋμτχμα με ϊρα 
ποξβλέπξμςαι ρςξ άοθοξ 206 ςξσ Μ.4412/2016. 

ςξμ Αμάδξυξ πξσ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ απϊ ςημ καςακϋοχρη, αμάθερη ή ρϋμβαρη, επιβάλλξμςαι, με 
απϊταρη ςξσ αομξδίξσ για ςη διξίκηρη ςξσ τξοέα ξογάμξσ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ αομξδίξσ 
ξογάμξσ, ςξ ξπξίξ σπξυοεχςικά καλεί ςξμ εμδιατεοϊμεμξ για παοξυή ενηγήρεχμ, αθοξιρςικά ή 
διαζεσκςικά, ξι κσοόρειπ ςξσ άοθοξσ 203, παο. 4 ςξσ Μ. 4412/2016. 

Σα ποϊρςιμα, ξι καςαλξγιρμξί και κάθε άλλη απαίςηρη ςξσ Δημξρίξσ ή ςχμ τξοέχμ καςά ςξσ Αμαδϊυξσ θα 
κοαςξϋμςαι απϊ ςξ λξγαοιαρμϊ ςξσ Αμαδϊυξσ ρςξ τξοέα, θα βεβαιξϋμςαι χπ Δημϊριξ έρξδξ και θα 
ειρποάςςξμςαι ρϋμτχμα με ςιπ διαςάνειπ πεοί Δημξρίχμ Δρϊδχμ. ε πεοίπςχρη Έμχρηπ Ποξρόπχμ ςξ 
ποϊρςιμξ επιβάλλεςαι αμαλξγικά ρε ϊλα ςα μέλη ςηπ Έμχρηπ. 

Ο Αμάδξυξπ δεμ κηοϋρρεςαι έκπςχςξπ ϊςαμ:  

• Ζ ρϋμβαρη δεμ σπξγοάτηκε ή ςα είδη δεμ παοαδϊθηκαμ ή αμςικαςαρςάθηκαμ με εσθϋμη ςχμ 
Τπηοεριόμ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. 

• σμςοέυξσμ λϊγξι αμχςέοαπ βίαπ. 

Ο Αμάδξυξπ πξσ επικαλείςαι αμχςέοα βία σπξυοεξϋςαι, μέρα ρε είκξρι (20) ημέοεπ απϊ ςϊςε πξσ 
ρσμέβηραμ ςα πεοιρςαςικά πξσ ρσμιρςξϋμ ςημ αμχςέοα βία, μα αματέοει εγγοάτχπ ασςά και μα 



 

Υελίδα 59 

ποξρκξμίρει ρςημ αμαθέςξσρα αουή ςα απαοαίςηςα απξδεικςικά ρςξιυεία. ε αμςίθεςη πεοίπςχρη, δεμ έυει 
δικαίχμα μα επικαλερςεί λϊγξσπ αμχςέοαπ βίαπ και ςα μϊμιμα δικαιόμαςά ςξσ πξσ ποξκϋπςξσμ απϊ ασςή 

Αμ ςα σλικά τξοςχθξϋμ ή αμςικαςαρςαθξϋμ ( καςϊπιμ ξοιρςικήπ απϊοοιφηπ με ςη διαδικαρία ςξσ άοθοξσ 
213 ςξσ Μ.4412/16),μεςά ςη λήνη ςξσ ρσμβαςικξϋ υοϊμξσ και μέυοι λήνηπ ςξσ υοϊμξσ ςηπ παοάςαρηπ η 
ξπξία υξοηγήθηκε ρϋμτχμα με ςξ άοθοξ 209 ςξσ Μ.4412/16, ςϊςε ξ Αμάδξυξπ θεχοείςαι χπ εκποϊθερμξπ 
και σπϊκειςαι ρε κσοόρειπ λϊγχ εκποϊθερμηπ παοάδξρηπ ποξμήθειαπ ϊπχπ ασςέπ αματέοξμςαι ρςξ άοθοξ 
207 ςξσ Μ.4412/2016. 

 

Άοθοξ 12 

Διξικηςικέπ ποξρτσγέπ καςά ςη διαδικαρία εκςέλερηπ ςηπ ρύμβαρηπ   

 

Ο αμάδξυξπ μπξοεί καςά ςχμ απξτάρεχμ πξσ επιβάλλξσμ ρε βάοξπ ςξσ κσοόρειπ κας’ εταομξγή ςχμ 
ϊοχμ ςχμ άοθοχμ (Ιήοσνη ξικξμξμικξϋ τξοέα εκπςόςξσ - Ισοόρειπ), (Φοϊμξπ παοάδξρηπ σλικόμ), 
(Απϊοοιφη ρσμβαςικόμ σλικόμ – αμςικαςάρςαρη), καθόπ και κας΄ εταομξγή ςχμ ρσμβαςικόμ ϊοχμ μα 
αρκήρει ποξρτσγή για λϊγξσπ μξμιμϊςηςαπ και ξσρίαπ εμόπιξμ ςξσ τξοέα πξσ εκςελεί ςη ρϋμβαρη μέρα ρε 
αμαςοεπςική ποξθερμία (30) ημεοόμ απϊ ςημ ημεοξμημία ςηπ κξιμξπξίηρηπ ή ςηπ πλήοξσπ γμόρηπ ςηπ 
ρυεςικήπ απϊταρηπ. Ζ εμποϊθερμη άρκηρη ςηπ ποξρτσγήπ αμαρςέλλει ςιπ επιβαλλϊμεμεπ κσοόρειπ. Δπί 
ςηπ ποξρτσγήπ απξταρίζει ςξ αομξδίχπ απξταιμϊμεμξ ϊογαμξ, ϋρςεοα απϊ γμχμξδϊςηρη ςξσ 
ποξβλεπϊμεμξσ ξογάμξσ ρςιπ πεοιπςόρειπ β΄ και δ΄ ςηπ παοαγοάτξσ 11 ςξσ άοθοξσ 221 ςξσ Μ.4412/16, 
εμςϊπ ποξθερμίαπ ςοιάμςα (30) ημεοόμ απϊ ςημ άρκηρή ςηπ, άλλχπ θεχοείςαι χπ ριχπηοόπ απξοοιτθείρα. 
Ιαςά ςηπ απϊταρηπ ασςήπ δεμ υχοεί η άρκηρη άλληπ ξπξιαρδήπξςε τϋρηπ διξικηςικήπ ποξρτσγήπ. Αμ 
καςά ςηπ απϊταρηπ πξσ επιβάλλει κσοόρειπ δεμ αρκηθεί εμποϊθερμα η ποξρτσγή ή αμ απξοοιτθεί ασςή 
απϊ ςξ απξταιμϊμεμξ αομξδίχπ ϊογαμξ, η απϊταρη καθίρςαςαι ξοιρςική. Αμ αρκηθεί εμποϊθερμα 
ποξρτσγή, αμαρςέλλξμςαι ξι ρσμέπειεπ ςηπ απϊταρηπ μέυοι ασςή μα ξοιρςικξπξιηθεί.» 

 

Άοθοξ 13 

Δικαίχμα μξμξμεοξύπ λύρηπ ςηπ ρύμβαρηπ 

 

Ζ αμαθέςξσρα αουή μπξοεί, σπϊ ςιπ ποξωπξθέρειπ πξσ ξοίζξσμ ξι κείμεμεπ διαςάνειπ, μα καςαγγέλλει μια 
δημϊρια ρϋμβαρη καςά ςη διάοκεια ςηπ εκςέλερηπ ςηπ, ετϊρξμ: 

 η ρϋμβαρη έυει σπξρςεί ξσριόδη ςοξπξπξίηρη, πξσ θα απαιςξϋρε μέα διαδικαρία ρϋμαφηπ 
ρϋμβαρηπ δσμάμει ςξσ άοθοξσ 132 ςξσ Μ.4412/2016, 
 ξ αμάδξυξπ, καςά ςξ υοϊμξ ςηπ αμάθερηπ ςηπ ρϋμβαρηπ, ςελξϋρε ρε μια απϊ ςιπ καςαρςάρειπ πξσ 
αματέοξμςαι ρςημ παοάγοατξ 1 ςξσ άοθοξσ 73 ςξσ Μ. 4412/2016 και, χπ εκ ςξϋςξσ, θα έποεπε μα έυει 
απξκλειρςεί απϊ ςη διαδικαρία ςηπ ρϋμαφηπ ρϋμβαρηπ, 
 η ρϋμβαρη δεμ έποεπε μα αμαςεθεί ρςξμ αμάδξυξ λϊγχ ρξβαοήπ παοαβίαρηπ ςχμ σπξυοεόρεχμ 
πξσ σπέυει απϊ ςιπ σμθήκεπ και ςημ Οδηγία 2014/24/ΔΔ, η ξπξία έυει αμαγμχοιρςεί με απϊταρη ςξσ 
Δικαρςηοίξσ ςηπ Δμχρηπ ρςξ πλαίριξ διαδικαρίαπ δσμάμει ςξσ άοθοξσ 258 ςηπ ΚΔΔ (σμθήκη για ςη 
λειςξσογία ςηπ Δ.Δ.). 
 

Ζ Αμαθέςξσρα Αουή, έυει δικαίχμα μεςά απϊ γμχμξδϊςηρη ςηπ αομϊδιαπ Δπιςοξπήπ, μα καςαγγείλει ςημ 
παοξϋρα ρϋμβαρη αζημίχπ γι΄ασςήμ, υχοίπ ςημ ςήοηρη ξπξιαρδήπξςε ποξθερμίαπ με γοαπςή ειδξπξίηρη 
ρε πεοίπςχρη καςά ςημ ξπξία ξ Αμάδξυξπ παοαβεί ξπξιξμδήπξςε ϊοξ ςηπ παοξϋραπ θεχοξσμέμχμ ϊλχμ 
χπ ξσριχδόμ και δεμ απξκαςαρςήρει ςημ παοάβαρη ασςή εμςϊπ δέκα (10) εογαρίμχμ ημεοόμ απϊ ςη 
ρυεςική έγγοατη ειδξπξίηρή ςηπ απϊ ςημ Απξκεμςοχμέμη Διξίκηρη Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ.. 

 

 

 

Άοθοξ 14 

Καςαγγελία ςηπ ρύμβαρηπ- Τπξκαςάρςαρη αμαδόυξσ 
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ςημ πεοίπςχρη πξσ, καςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ, ξ αμάδξυξπ καςαδικαρςεί αμεςάκληςα για έμα απϊ 
ςα αδικήμαςα πξσ αματέοξμςαι ρςημ παο. 2.2.3.1 ςηπ παοξϋραπ, η αμαθέςξσρα αουή δϋμαςαι μα 
καςαγγείλει μξμξμεοόπ ςη ρϋμβαρη και μα αμαζηςήρει ςσυϊμ ανιόρειπ απξζημίχρηπ, ρϋμτχμα με ςιπ 
ρυεςικέπ διαςάνειπ ςξσ ΑΙ, πεοί αμτξςεοξβαοόμ ρσμβάρεχμ.  
Δάμ ξ αμάδξυξπ πςχυεϋρει ή σπαυθεί ρε διαδικαρία ενσγίαμρηπ ή ειδικήπ εκκαθάοιρηπ ή ςεθεί σπϊ 
αμαγκαρςική διαυείοιρη απϊ εκκαθαοιρςή ή απϊ ςξ δικαρςήοιξ ή σπαυθεί ρε διαδικαρία πςχυεσςικξϋ 
ρσμβιβαρμξϋ ή αμαρςείλει ςιπ επιυειοημαςικέπ ςξσ δοαρςηοιϊςηςεπ ή εάμ βοίρκεςαι ρε ξπξιαδήπξςε 
αμάλξγη καςάρςαρη, ποξκϋπςξσρα απϊ παοϊμξια διαδικαρία, ποξβλεπϊμεμη ρε εθμικέπ διαςάνειπ μϊμξσ, η 
αμαθέςξσρα αουή δϋμαςαι, ξμξίχπ, μα καςαγγείλει μξμξμεοόπ ςη ρϋμβαρη και μα αμαζηςήρει ςσυϊμ 
ανιόρειπ απξζημίχρηπ, ρϋμτχμα με ςιπ ρυεςικέπ διαςάνειπ ςξσ ΑΙ.  
Σα απξςελέρμαςα ςηπ καςαγγελίαπ επέουξμςαι απϊ ςημ πεοιέλεσρη ρςξμ Αμάδξυξ ςηπ εκ μέοξσπ ςηπ 
Αμαθέςξσραπ Αουήπ καςαγγελίαπ. Σξ ρσμςξμϊςεοξ δσμαςϊ μεςά ςημ καςαγγελία ςηπ ϋμβαρηπ, η 
Αμαθέςξσρα Αουή βεβαιόμει ςημ ανία ςξσ παοαρυεθέμςξπ μέοξσπ ςηπ ποξμήθειαπ, καθόπ και κάθε ξτειλή 
έμαμςι ςξσ Αμαδϊυξσ καςά ςημ ημεοξμημία καςαγγελίαπ. Ζ Αμαθέςξσρα Αουή αμαρςέλλει ςημ καςαβξλή 
ξπξιξσδήπξςε πξρξϋ πληοχςέξσ ρϋμτχμα με ςημ ϋμβαρη ποξπ ςξμ Αμάδξυξ μέυοιπ εκκαθαοίρεχπ ςχμ 
μεςανϋ ςξσπ σπξυοεόρεχμ και ξι εγγσηςικέπ επιρςξλέπ καςαπίπςξσμ.  

Ρηςά ρσμτχμείςαι μεςανϋ ςηπ Αμαθέςξσραπ αουήπ και ςξσ Αμαδϊυξσ ϊςι – ρε κάθε πεοίπςχρη – ξ Αμάδξυξπ 
σπξυοεξϋςαι μα απξζημιόρει πλήοχπ ςημ Αμαθέςξσρα Αουή, λϊγχ σπαίςιαπ και απξδεδειγμέμηπ 
ρσμπεοιτξοάπ ςηπ πξσ ρσμδέεςαι αιςιχδόπ με ποξκληθείρα ζημία ή παοάβαρη ξπξιξσδήπξςε ϊοξσ ςηπ 
παοξϋραπ ρϋμβαρηπ, καςά ςημ εμάρκηρη ςχμ καθηκϊμςχμ ςξσ, αματξοικά με ςημ εκςέλερη ςηπ 
ποξβλεπξμέμηπ ρςημ παοξϋρα ρϋμβαρη ποξμήθειαπ. 
ε αμτϊςεοεπ ςιπ χπ άμχ πεοιπςόρειπ καςαγγελίαπ ςηπ ρϋμβαρηπ, η αμαθέςξσρα αουή δϋμαςαι μα 
ποξρκαλέρει ςξμ/ςξσπ επϊμεμξ/ξσπ, καςά ρειοά, μειξδϊςη/επ ςηπ διαδικαρίαπ αμάθερηπ ςηπ 
ρσγκεκοιμέμηπ ρϋμβαρηπ και μα ςξσ/ςξσπ ποξςείμει μα αμαλάβει/ξσμ ςημ παοξυή ςχμ σπηοεριόμ ςξσ 
εκπςόςξσ αμαδϊυξσ, με ςξσπ ίδιξσπ ϊοξσπ και ποξωπξθέρειπ και βάρει ςηπ ποξρτξοάπ πξσ είυε σπξβάλει ξ 
έκπςχςξπ (οηςή οήςοα σπξκαςάρςαρηπ). 
 

Άοθοξ 15 

Δταομξρςέξ Δίκαιξ – Δικαρςική επίλσρη διατξοώμ 

 

1. H παοξϋρα ϋμβαρη διέπεςαι απϊ ςιπ διαςάνειπ ςξσ Μ.4412/2016 (ΥΔΙ-147 Α/8-8-2016), ςξσ Μ. 
3871/2010 (ΥΔΙ 141 Α/17-8-2010), ςξσ Μ. 4270/2014 (ΥΔΙ 143 Α/28-06-2014), ςξσπ ξ́οξσπ ςηπ με 
αοιθ. 4/2019 Διακήοσνηπ και ςξσπ ξ́οξσπ ποξρτξοάπ ςξσ αμαδϊυξσ. 
 

2. H παοξϋρα ϋμβαρη διέπεςαι απξκλειρςικά απϊ ςξ Δλλημικϊ Δίκαιξ και εομημεϋεςαι ρϋμτχμα με 
ασςϊ. 
 

3. ϋμτχμα με ςξ ςξ άοθοξ 205Α ξπξίξ ποξβλέπεςαι ϊςι: «Ιάθε διατξοά μεςανϋ ςχμ ρσμβαλλϊμεμχμ 
μεοόμ πξσ ποξκϋπςει απϊ ςη ρϋμβαρη ποξμήθειαπ ή παοξυήπ σπηοεριόμ, αμενάοςηςα απϊ ςξμ 
υαοακςήοα ςηπ ρϋμβαρηπ χπ διξικηςικήπ ή χπ ιδιχςικξϋ δικαίξσ, επιλϋεςαι με ςημ άρκηρη ποξρτσγήπ 
ή αγχγήπ ρςξ Διξικηςικϊ Δτεςείξ ςηπ Πεοιτέοειαπ, ρςημ ξπξία εκςελείςαι η ρϋμβαρη. Παοέκςαρη 
αομξδιϊςηςαπ δεμ επιςοέπεςαι. Αμ η ρϋμβαρη εκςελείςαι ρςημ Πεοιτέοεια δϋξ ή πεοιρρϊςεοχμ 
Διξικηςικόμ Δτεςείχμ, αομϊδιξ καθίρςαςαι ασςϊ πξσ θα επιλένει ξ ποξρτεϋγχμ ή ξ εμάγχμ. Ποιμ απϊ 
ςημ άρκηρη ςηπ ποξρτσγήπ ρςξ Διξικηςικϊ Δτεςείξ ποξηγείςαι σπξυοεχςικά η ςήοηρη ςηπ 
ποξβλεπϊμεμηπ ρςξ άοθοξ 205 εμδικξταμξϋπ διαδικαρίαπ, διατξοεςικά η ποξρτσγή απξοοίπςεςαι χπ 
απαοάδεκςη. Δεμ απαιςείςαι η ςήοηρη εμδικξταμξϋπ διαδικαρίαπ αμ αρκείςαι απϊ ςξμ εμδιατεοϊμεμξ 
αγχγή, ρςξ δικϊγοατξ ςηπ ξπξίαπ δεμ ρχοεϋεςαι αίςημα ακϋοχρηπ ή ςοξπξπξίηρηπ διξικηςικήπ 
ποάνηπ ή παοάλειφηπ». 
  

4. Ρηςά ρσμτχμείςαι απϊ ςα ρσμβαλλϊμεμα μέοη ϊςι ςϊρξ η ποξρτσγή ρςα δικαρςήοια ϊρξ και η 
διαδικαρία εμόπιξμ ασςόμ, δεμ αμαρςέλλξσμ ςημ εκςέλερη ςηπ ϋμβαρηπ. σμεπόπ, αμτϊςεοα ςα 
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ρσμβαλλϊμεμα μέοη ξτείλξσμ μα ρσμευίζξσμ με καλή πίρςη μα εκςελξϋμ ςιπ σπξυοεόρειπ ςξσπ και μα 
αρκξϋμ ςα δικαιόμαςά ςξσπ με βάρη ςη ϋμβαρη καθ’ ϊλη ςη διάοκεια ςηπ διαδικαρίαπ  ποξρτσγήπ. 

 

 

Άοθοξ 16  

Δκποξρώπηρη Αμαδόυξσ 

 

Ωπ Δκποϊρχπξπ ςξσ Αμαδϊυξσ για ςξ ρϋμξλξ ςηπ ϋμβαρηπ ξοίζεςαι ……………  

Ο Δκποϊρχπξπ και ξ Αμαπληοχςήπ εμεογεί κας’ εμςξλή και λξγαοιαρμϊ ςξσ Αμαδϊυξσ για ϊλα ςα 
ζηςήμαςα πξσ ρυεςίζξμςαι με ςη ϋμβαρη και είμαι ενξσριξδξςημέμξπ μα διεσθεςεί για λξγαοιαρμϊ ςξσ 
Αμαδϊυξσ ξπξιαδήπξςε διατξοά ποξκϋπςει ή ρυεςίζεςαι με ςη ϋμβαρη, ρσμμεςέυξμςαπ ϊπξςε και ϊπξσ 
κληθεί ρε ρσμαμςήρειπ με ςα αομϊδια για ςημ παοακξλξϋθηρη και ςξμ έλεγυξ ϊογαμα ςηπ Αμαθέςξσραπ 
Αουήπ. 

  

Άοθοξ 17 

Σοξπξπξίηρη ςηπ ύμβαρηπ  
 

Ζ ϋμβαρη μπξοεί μα ςοξπξπξιείςαι καςά ςη διάοκεια ςηπ, ρϋμτχμα με ςα ποξβλεπϊμεμα ρςξ 
άοθοξ 132 ςξσ Μ.4412/16 και μεςά ςημ γμχμξδόςηρη ςξσ αομξδίξσ ξογάμξσ, ρύμτχμα με ςξ 
άοθοξ 201 ςξσ ίδιξσ μόμξσ.Ζ ςοξπξπξίηρη, θα απαιςεί ςη ρσμαίμερη και ςχμ δσξ 
αμςιρσμβαλλξμέμχμ και θα γίμεςαι εγγοάτχπ. 

 

Άοθοξ 18 

σμβαςικά Έγγοατα  

Σα ρσμβαςικά έγγοατα εομημεϋξμςαι καςά ςημ καλή πίρςη και ςα ρσμαλλακςικά ήθη και 
αλληλξρσμπληοόμξμςαι με ρκξπϊ ςημ αοςιϊςεοη και πληοέρςεοη εκςέλερη ςξσ Έογξσ και ςημ 
εναρτάλιρη ςξσ βέλςιρςξσ απξςελέρμαςξπ για ςημ Αμαθέςξσρα Αουή. Ωρςϊρξ, ρε πεοίπςχρη αμςίταρηπ ή 
αρσμτχμίαπ μεςανϋ ςξσπ, εταομϊζξμςαι και ιρυϋξσμ με ςημ ρειοά ποξςεοαιϊςηςαπ με ςημ ξπξία 
παοαςίθεμςαι καςχςέοχ:  

 

α) Ζ παοξϋρα ϋμβαρη  

β) Ζ αο. ………….…… απϊταρη καςακϋοχρηπ σμςξμιρςή Α.Δ.Λ.-Η. 

γ) Ζ Διακήοσνη αο. 3/2020 

δ) Ζ ποξρτξοά ςξσ Αμαδϊυξσ  

Ζ σπξβληθείρα απϊ ςξμ Αμάδξυξ ποξρτξοά και καςά ςα ρημεία πξσ δεμ καλϋπςεςαι απϊ ςιπ 
ποξδιαγοατέπ ςηπ Ποξμήθειαπ και ςημ παοξϋρα ϋμβαρη είμαι δερμεσςική για ςξμ Αμάδξυξ και επ’ 
χτελεία ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ.  

 

 

Άοθοξ 19  

Γλώρρα  
 

1. Ζ ϋμβαρη ρσμςάυθηκε ρςημ Δλλημική γλόρρα.  
2. Όλα ςα έγγοατα και ξι εκθέρειπ πξσ ατξοξϋμ ςημ εκςέλερή ςηπ, ρσμςάρρξμςαι ρςημ Δλλημική 

γλόρρα. 
3. Οπξιαδήπξςε γοαπςή ή ποξτξοική επικξιμχμία μεςανϋ ςηπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ, ή άλλχμ Υξοέχμ και 

Τπηοεριόμ και ςξσ Αμαδϊυξσ διενάγεςαι ρςημ Δλλημική γλόρρα.  
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Άοθοξ 20 

Καλόπιρςη Δταομξγή ςηπ ύμβαρηπ  
 

Ζ Αμαθέςξσρα Αουή και ξ Αμάδξυξπ αμαγμχοίζξσμ, ϊςι δεμ είμαι ετικςϊ μα ποξβλετθξϋμ και μα 
πεοιλητθξϋμ ρςημ παοξϋρα ϊλεπ ξι πιθαμέπ πεοιπςόρειπ διεμένεχμ πξσ είμαι δσμαςϊ μα ποξκϋφξσμ καςά 
ςη διάοκεια ιρυϋξπ ςηπ, ρυεςικά με ςξ αμςικείμεμϊ ςηπ. Για ςξ λϊγξ ασςϊ, ςα Λέοη απξδέυξμςαι απϊ 
κξιμξϋ ϊςι η ϋμβαρη θα λειςξσογήρει μεςανϋ ςξσπ ρϋμτχμα με ςημ καλή πίρςη και υχοίπ βλάβη ςχμ 
εκαςέοχθεμ δικαιχμάςχμ και σπξυοεόρεχμ και αμτϊςεοξι με καλή πίρςη ρσμτχμξϋμ για ςιπ εμέογειεπ 
πξσ απαιςξϋμςαι, ποξκειμέμξσ μα λϋμξμςαι ςσυϊμ διεμένειπ ή διατξοέπ.  

 

Άοθοξ 21 

Παοαίςηρη Δικαιώμαςξπ 

 

Ζ μη άρκηρη δικαιόμαςξπ απϊ κάπξιξ ρσμβαλλϊμεμξ μέοξπ δεμ θα ποέπει ρε καμία πεοίπςχρη μα 
θεχοηθεί χπ παοαίςηρη ςξσ ρσμβαλλϊμεμξσ μέοξσπ μα αρκήρει ςξ δικαίχμά ςξσ ασςϊ ρςξ μέλλξμ ή μα 
θεχοηθεί χπ αδοαμξπξίηρη ςξσ ρυεςικξϋ δικαιόμαςξπ ςξσ ρσμβαλλϊμεμξσ μέοξσπ.  

ε πίρςχρη ςχμ αμχςέοχ, η ϋμβαρη σπξγοάτεςαι απϊ ςξμ ……………………………………., εμεογόμςαπ εκ 
μέοξσπ ςηπ Α.Δ.Λ.-Η. και ςξμ εκποϊρχπξ ςξσ Αμαδϊυξσ, ρε ςοία (3) ιρξδϋμαμα ποχςϊςσπα.  

 

ΟΙ ΤΜΒΑΛΛΟΜΔΝΟΙ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V ΣΔΤΓ  
 

ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΔΝΟ ΔΝΣΤΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

[άοθοξσ 79 παο. 4 μ. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικαρίεπ ρύμαφηπ δημόριαπ ρύμβαρηπ κάςχ ςχμ ξοίχμ ςχμ ξδηγιώμ 

 

Μέοξπ Ι: Πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςημ αμαθέςξσρα αουή/αμαθέςξμςα τξοέαi  και ςη διαδικαρία 
αμάθερηπ 

 

Παοξυή πληοξτξοιώμ δημξρίεσρηπ ρε εθμικό επίπεδξ, με ςιπ ξπξίεπ είμαι δσμαςή η αδιαμτιρβήςηςη 
ςασςξπξίηρη ςηπ διαδικαρίαπ ρύμαφηπ δημόριαπ ρύμβαρηπ: 

Α: Ομξμαρία, διεύθσμρη και ρςξιυεία επικξιμχμίαπ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ (αα)/ αμαθέςξμςα 
τξοέα (ατ) 

- Ομξμαρία: ΑΠΟΙΔΜΣΡΩΛΔΜΖ ΔΘΟΘΙΖΖ ΛΑΙΔΔΟΜΘΑ-ΗΡΑΙΖ 

- Ιχδικϊπ  Αμαθέςξσραπ Αουήπ / Αμαθέςξμςα Υξοέα ΙΖΛΔΖ : [50205] 

- Σαυσδοξμική διεϋθσμρη / Πϊλη / Σαυ. Ιχδικϊπ: ΦΕΟΕΔΡΧ 58, 65404 - ΜΑΒΑΝΑ  

- Αομϊδιξπ για πληοξτξοίεπ: Γεϊργιοσ Μαμπάσ, Μωνςταντίνα Αλεξίου  

- Σηλέτχμξ: 2313309810, 2313309808, 2313309811  

- Ζλ. ςαυσδοξμείξ: dy-amt@damt.gov.gr, alexiouk@damt.gov.gr  

- Διεϋθσμρη ρςξ Διαδίκςσξ (διεϋθσμρη δικςσακξϋ ςϊπξσ): www.damt.gov.gr 

Β: Πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςη διαδικαρία ρύμαφηπ ρύμβαρηπ 

- Σίςλξπ ή ρϋμςξμη πεοιγοατή ςηπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ (ρσμπεοιλαμβαμξμέμξσ ςξσ ρυεςικξϋ CPV): 

[Αμξικςϊπ διαγχμιρμϊπ μέρχ ΔΖΔΖ, για τθν ποξμήθεια τριϊν οχθμάτων κατθγορίασ εντόσ και 
εκτόσ δρόμου με μετάδοςθ κίνθςθσ ςτουσ τζςςερεισ τροχοφσ, ζνα για τθν κάλυψθ των αναγκϊν 
τθσ Διεφκυνςθσ Σολιτικισ Σροςταςίασ και δφο για τθν κάλυψθ των αναγκϊν τθσ Διεφκυνςθσ 
Χδάτων Ανατολικισ Ξακεδονίασ και Θράκθσ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ξακεδονίασ – 

Θράκθσ» [CPV : 34113000-2] έχπ1800cc για ςημ κάλσφη ςχμ αμαγκόμ ςηπ Δ/μρηπ Τδάςχμ 
Αμαςξλικήπ Λακεδξμίαπ – Ηοάκηπ και ςηπ Δ/μρηπ Πξλιςικήπ Ποξρςαρίαπ ςηπ Α.Δ.Λ.Η. (NUTS EL5),  

- Ιχδικϊπ ρςξ ΙΖΛΔΖ: [20PROC007524217 2020-10-22] 

- Ζ ρϋμβαρη αματέοεςαι ρε έογα, ποξμήθειεπ, ή σπηοερίεπ : Ποξμήθειεπ 

- Δτϊρξμ στίρςαμςαι, έμδεινη ϋπαονηπ ρυεςικόμ ςμημάςχμ : [0] 

- Αοιθμϊπ αματξοάπ πξσ απξδίδεςαι ρςξμ τάκελξ απϊ ςημ αμαθέςξσρα αουή (εάμ σπάουει):  

 

ΟΚΔ ΟΘ ΤΠΟΚΟΘΠΔ ΠΚΖΡΟΥΟΡΘΔ Δ ΙΑΗΔ ΔΜΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΣΔΤΔ ΗΑ ΠΡΔΠΔΘ ΜΑ ΤΛΠΚΖΡΩΗΟΤΜ ΑΠΟ ΣΟΜ 
ΟΘΙΟΜΟΛΘΙΟ ΥΟΡΔΑ 

mailto:dy-amt@damt.gov.gr
mailto:alexiouk@damt.gov.gr
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Μέοξπ II: Πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςξμ ξικξμξμικό τξοέα 

Α: Πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςξμ ξικξμξμικό τξοέα 

Σςξιυεία αμαγμώοιρηπ: Απάμςηρη: 

Πλήοηπ Δπχμσμία: [   ] 

Αοιθμϊπ τξοξλξγικξϋ μηςοόξσ (ΑΥΛ): 

Δάμ δεμ σπάουει ΑΥΛ ρςη υόοα εγκαςάρςαρηπ 
ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα, αματέοεςε άλλξμ 
εθμικϊ αοιθμϊ ςασςξπξίηρηπ, ετϊρξμ 
απαιςείςαι και σπάουει  

[   ] 

Σαυσδοξμική διεϋθσμρη: [……] 

Αομϊδιξπ ή αομϊδιξιii : 

Σηλέτχμξ: 

Ζλ. ςαυσδοξμείξ: 

Διεϋθσμρη ρςξ Διαδίκςσξ (διεϋθσμρη δικςσακξϋ 
ςϊπξσ) (εάμ σπάουει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεμικέπ πληοξτξοίεπ: Απάμςηρη: 

Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ είμαι πξλϋ μικοή, μικοή 
ή μεραία επιυείοηρηiii; 

 

Μόμξ ρε πεοίπςχρη ποξμήθειαπ κας᾽ 
απξκλειρςικόςηςα, ςξσ άοθοξσ 20: ξ 
ξικξμξμικϊπ τξοέαπ είμαι ποξρςαςεσϊμεμξ 
εογαρςήοιξ, «κξιμχμική επιυείοηρη»iv ή 
ποξβλέπει ςημ εκςέλερη ρσμβάρεχμ ρςξ 
πλαίριξ ποξγοαμμάςχμ ποξρςαςεσϊμεμηπ 
απαρυϊληρηπ; 

Δάμ μαι, πξιξ είμαι ςξ αμςίρςξιυξ πξρξρςϊ ςχμ 
εογαζξμέμχμ με αμαπηοία ή μειξμεκςξϋμςχμ 
εογαζξμέμχμ; 

Δτϊρξμ απαιςείςαι, ποξρδιξοίρςε ρε πξια 
καςηγξοία ή καςηγξοίεπ εογαζξμέμχμ με 
αμαπηοία ή μειξμεκςξϋμςχμ εογαζξμέμχμ 
αμήκξσμ ξι απαρυξλξϋμεμξι. 

[ ] Μαι [] Όυι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Ιαςά πεοίπςχρη, ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ είμαι 
εγγεγοαμμέμξπ ρε επίρημξ καςάλξγξ/Ληςοόξ 
εγκεκοιμέμχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ ή διαθέςει 
ιρξδϋμαμξ πιρςξπξιηςικϊ (π.υ. βάρει εθμικξϋ 
ρσρςήμαςξπ (ποξ)επιλξγήπ); 

[] Μαι [] Όυι [] Άμεσ αμςικειμέμξσ 

Δάμ μαι: 

Απαμςήρςε ρςα σπϊλξιπα ςμήμαςα ςηπ 
παοξϋραπ εμϊςηςαπ, ρςημ εμϊςηςα Β και, ϊπξσ 
απαιςείςαι, ρςημ εμϊςηςα Γ ςξσ παοϊμςξπ 
μέοξσπ, ρσμπληοόρςε ςξ μέοξπ V καςά 
πεοίπςχρη, και ρε κάθε πεοίπςχρη 
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ρσμπληοόρςε και σπξγοάφςε ςξ μέοξπ VI.  

α) Αματέοεςε ςημ ξμξμαρία ςξσ καςαλϊγξσ ή 
ςξσ πιρςξπξιηςικξϋ και ςξμ ρυεςικϊ αοιθμϊ 
εγγοατήπ ή πιρςξπξίηρηπ, καςά πεοίπςχρη: 

β) Δάμ ςξ πιρςξπξιηςικϊ εγγοατήπ ή η 
πιρςξπξίηρη διαςίθεςαι ηλεκςοξμικά, 
αματέοεςε: 

γ) Αματέοεςε ςα δικαιξλξγηςικά ρςα ξπξία 
βαρίζεςαι η εγγοατή ή η πιρςξπξίηρη και, 
καςά πεοίπςχρη, ςημ καςάςανη ρςξμ επίρημξ 
καςάλξγξv: 

δ) Ζ εγγοατή ή η πιρςξπξίηρη καλϋπςει ϊλα ςα 
απαιςξϋμεμα κοιςήοια επιλξγήπ; 

Δάμ όυι: 

Δπιποξρθέςχπ, ρσμπληοώρςε ςιπ 
πληοξτξοίεπ πξσ λείπξσμ ρςξ μέοξπ IV, 

εμόςηςεπ Α, Β, Γ, ή Δ καςά πεοίπςχρη ΜΟΝΟ 
ετόρξμ ασςό απαιςείςαι ρςη ρυεςική 
διακήοσνη ή ρςα έγγοατα ςηπ ρύμβαρηπ: 

ε) Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ θα είμαι ρε θέρη μα 
ποξρκξμίρει βεβαίχρη πληοχμήπ ειρτξοόμ 
κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ και τϊοχμ ή μα 
παοάρυει πληοξτξοίεπ πξσ θα δίμξσμ ςη 
δσμαςϊςηςα ρςημ αμαθέςξσρα αουή ή ρςξμ 
αμαθέςξμςα τξοέα μα ςη λάβει απεσθείαπ μέρχ 
ποϊρβαρηπ ρε εθμική βάρη δεδξμέμχμ ρε 
ξπξιξδήπξςε κοάςξπ μέλξπ ασςή διαςίθεςαι 
δχοεάμ; 

 

Δάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 
ηλεκςοξμικά, αματέοεςε:  

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ 
έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 
εγγοάτχμ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Μαι [] Όυι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Μαι [] Όυι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ 
έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 
εγγοάτχμ): 

[……][……][……][……] 

Τοόπξπ ρσμμεςξυήπ: Απάμςηρη: 

Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρσμμεςέυει ρςη 
διαδικαρία ρϋμαφηπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ απϊ 
κξιμξϋ με άλλξσπvi; 

[] Μαι [] Όυι 

Δάμ μαι, μεοιμμήρςε για ςημ σπξβξλή υχοιρςξύ εμςύπξσ ΤΕΥΔ από ςξσπ άλλξσπ εμπλεκόμεμξσπ 
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ξικξμξμικξύπ τξοείπ. 

Δάμ μαι: 

α) Αματέοεςε ςξμ οϊλξ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα 
ρςημ έμχρη ή κξιμξποανία   (επικεταλήπ, 
σπεϋθσμξπ για ρσγκεκοιμέμα καθήκξμςα …): 

β) Ποξρδιξοίρςε ςξσπ άλλξσπ ξικξμξμικξϋπ 
τξοείπ πξσ ρσμμεςέυξσμ απϊ κξιμξϋ ρςη 
διαδικαρία ρϋμαφηπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ: 

γ) Ιαςά πεοίπςχρη, επχμσμία ςηπ 
ρσμμεςέυξσραπ έμχρηπ ή κξιμξποανίαπ. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήμαςα Απάμςηρη: 

Ιαςά πεοίπςχρη, αματξοά ςξσ ςμήμαςξπ  ή 
ςχμ ςμημάςχμ για ςα ξπξία ξ ξικξμξμικϊπ 
τξοέαπ επιθσμεί μα σπξβάλει ποξρτξοά. 

[   ] 
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Β: Πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςξσπ μόμιμξσπ εκποξρώπξσπ ςξσ ξικξμξμικξύ τξοέα 

Καςά πεοίπςχρη, αματέοεςε ςξ όμξμα και ςη διεύθσμρη ςξσ ποξρώπξσ ή ςχμ ποξρώπχμ πξσ είμαι 
αομόδια/ενξσριξδξςημέμα μα εκποξρχπξύμ ςξμ ξικξμξμικό τξοέα για ςξσπ ρκξπξύπ ςηπ παοξύραπ 
διαδικαρίαπ αμάθερηπ δημόριαπ ρύμβαρηπ: 

Δκποξρώπηρη, εάμ σπάουει: Απάμςηρη: 

Ομξμαςεπόμσμξ 

ρσμξδεσϊμεμξ απϊ ςημ ημεοξμημία και ςξμ 
ςϊπξ γέμμηρηπ ετϊρξμ απαιςείςαι: 

[……] 

[……] 

Ηέρη/Δμεογόμ σπϊ ςημ ιδιϊςηςα [……] 

Σαυσδοξμική διεϋθσμρη: [……] 

Σηλέτχμξ: [……] 

Ζλ. ςαυσδοξμείξ: [……] 

Δάμ υοειάζεςαι, δόρςε λεπςξμεοή ρςξιυεία 
ρυεςικά με ςημ εκποξρόπηρη (ςιπ μξοτέπ ςηπ, 
ςημ έκςαρη, ςξμ ρκξπϊ …): 

 

[……] 
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Γ: Πληοξτξοίεπ ρυεςικά με ςη ρςήοινη ρςιπ ικαμόςηςεπ άλλχμ ΥΟΡΔΩΝvii  

Σςήοινη: Απάμςηρη: 

Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρςηοίζεςαι ρςιπ 
ικαμϊςηςεπ άλλχμ ξικξμξμικόμ τξοέχμ 
ποξκειμέμξσ μα αμςαπξκοιθεί ρςα κοιςήοια 
επιλξγήπ πξσ καθξοίζξμςαι ρςξ μέοξπ IV και 
ρςα (ςσυϊμ) κοιςήοια και καμϊμεπ πξσ 
καθξοίζξμςαι ρςξ μέοξπ V καςχςέοχ;  

[]Μαι []Όυι 

Δάμ μαι, επιρσμάφςε υχοιρςό έμςσπξ ΤΕΥΔ με ςιπ πληοξτξοίεπ πξσ απαιςξύμςαι ρύμτχμα με ςιπ εμόςηςεπ 
Α και Β ςξσ παοόμςξπ μέοξσπ και ρύμτχμα με ςξ μέοξπ ΙΙΙ, για κάθε έμα από ςξσπ ρυεςικξύπ τξοείπ, 
δεόμςχπ ρσμπληοχμέμξ και σπξγεγοαμμέμξ από ςξσπ μξμίμξσπ εκποξρώπξσπ ασςώμ.  

Επιρημαίμεςαι όςι θα ποέπει μα πεοιλαμβάμξμςαι επίρηπ ςξ ςευμικό ποξρχπικό ή ξι ςευμικέπ σπηοερίεπ, είςε 
αμήκξσμ απεσθείαπ ρςημ επιυείοηρη ςξσ ξικξμξμικξύ τξοέα είςε όυι, ιδίχπ ξι σπεύθσμξι για ςξμ έλεγυξ ςηπ 
πξιόςηςαπ και, όςαμ ποόκειςαι για δημόριεπ ρσμβάρειπ έογχμ, ςξ ςευμικό ποξρχπικό ή ξι ςευμικέπ 
σπηοερίεπ πξσ θα έυει ρςη διάθερή ςξσ ξ ξικξμξμικόπ τξοέαπ για ςημ εκςέλερη ςηπ ρύμβαρηπ.  

Ετόρξμ είμαι ρυεςικέπ για ςημ ειδική ικαμόςηςα ή ικαμόςηςεπ ρςιπ ξπξίεπ ρςηοίζεςαι ξ ξικξμξμικόπ τξοέαπ, 
παοακαλείρθε μα ρσμπεοιλάβεςε ςιπ πληοξτξοίεπ πξσ απαιςξύμςαι ρύμτχμα με ςα μέοη IV και V για κάθε 
έμα από ςξσπ ξικξμξμικξύπ τξοείπ. 
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Δ: Πληοξτξοίεπ ρυεςικά με σπεογξλάβξσπ ρςημ ικαμόςηςα ςχμ ξπξίχμ δεμ ρςηοίζεςαι ξ ξικξμξμικόπ 
τξοέαπ  

(Η παοξύρα εμόςηςα ρσμπληοώμεςαι μόμξμ ετόρξμ ξι ρυεςικέπ πληοξτξοίεπ απαιςξύμςαι οηςώπ από 
ςημ αμαθέςξσρα αουή ή ςξμ αμαθέςξμςα τξοέα)  

Υπεογξλαβική αμάθερη : Απάμςηρη: 

Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ποξςίθεςαι μα αμαθέρει 
ξπξιξδήπξςε μέοξπ ςηπ ρϋμβαρηπ ρε ςοίςξσπ 
σπϊ μξοτή σπεογξλαβίαπ; 

[]Μαι []Όυι 

 

Δάμ μαι παοαθέρςε καςάλξγξ ςχμ 
ποξςειμϊμεμχμ σπεογξλάβχμ και ςξ πξρξρςϊ 
ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ θα αμαλάβξσμ:  

[…] 

Δάμ η αμαθέςξσρα αουή ή ξ αμαθέςχμ τξοέαπ ζηςξύμ οηςώπ ασςέπ ςιπ πληοξτξοίεπ (κας' εταομξγή 
ςξσ άοθοξσ 131 παο. 5 ή ετόρξμ ξ ποξρτέοχμ / σπξφήτιξπ ξικξμξμικόπ τξοέαπ  ποξςίθεςαι μα 
αμαθέρει ρε ςοίςξσπ σπό μξοτή σπεογξλαβίαπ ςμήμα ςηπ ρύμβαρηπ πξσ σπεοβαίμει ςξ πξρξρςό ςξσ 
30% ςηπ ρσμξλικήπ ανίαπ ςηπ ρύμβαρηπ ρύμτχμα με ςξ άοθοξ 131 παο. 6 και 7, επιπλέξμ ςχμ 
πληοξτξοιώμ πξσ ποξβλέπξμςαι ρςημ παοξύρα εμόςηςα, παοακαλείρθε μα παοάρυεςε ςιπ πληοξτξοίεπ 
πξσ απαιςξύμςαι ρύμτχμα με ςιπ εμόςηςεπ Α και Β ςξσ παοόμςξπ μέοξσπ και ρύμτχμα με ςξ μέοξπ ΙΙΙ 
για κάθε σπεογξλάβξ (ή καςηγξοία σπεογξλάβχμ).  
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Μέοξπ III: Λόγξι απξκλειρμξύ 

Α: Λόγξι απξκλειρμξύ πξσ ρυεςίζξμςαι με πξιμικέπ καςαδίκεπviii 

ςξ άοθοξ 73 παο. 1 ξοίζξμςαι ξι ακϊλξσθξι λϊγξι απξκλειρμξϋ: 

 ρσμμεςξυή ρε εγκλημαςική ξογάμχρηix· 

 δχοξδξκίαx,xi· 

 απάςηxii· 

 ςοξμξκοαςικά εγκλήμαςα ή εγκλήμαςα ρσμδεόμεμα με ςοξμξκοαςικέπ δοαρςηοιόςηςεπxiii· 

 μξμιμξπξίηρη ερόδχμ από παοάμξμεπ δοαρςηοιόςηςεπ ή υοημαςξδόςηρη ςηπ ςοξμξκοαςίαπxiv· 

 παιδική εογαρία και άλλεπ μξοτέπ εμπξοίαπ αμθοώπχμxv. 

Λόγξι πξσ ρυεςίζξμςαι με πξιμικέπ καςαδίκεπ: Απάμςηρη: 

Τπάουει ςελερίδικη καςαδικαρςική απόταρη 
ειπ βάοξπ ςξσ ξικξμξμικξύ τξοέα ή 
ξπξιξσδήπξςε ποξρόπξσxvi ςξ ξπξίξ είμαι 
μέλξπ ςξσ διξικηςικξϋ, διεσθσμςικξϋ ή 
επξπςικξϋ ςξσ ξογάμξσ ή έυει ενξσρία 
εκποξρόπηρηπ, λήφηπ απξτάρεχμ ή ελέγυξσ 
ρε ασςϊ για έμαμ απϊ ςξσπ λϊγξσπ πξσ 
παοαςίθεμςαι αμχςέοχ (ρημεία 1-6), ή 
καςαδικαρςική απϊταρη η ξπξία έυει εκδξθεί 
ποιμ απϊ πέμςε έςη καςά ςξ μέγιρςξ ή ρςημ 
ξπξία έυει ξοιρςεί απεσθείαπ πεοίξδξπ 
απξκλειρμξϋ πξσ ενακξλξσθεί μα ιρυϋει;  

[] Μαι [] Όυι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 
ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: (διαδικςσακή 
διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ έκδξρηπ, επακοιβή 
ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ εγγοάτχμ): 

[……][……][……][……]xvii 

Δάμ μαι, αματέοεςεxviii: 

α) Ζμεοξμημία ςηπ καςαδικαρςικήπ απϊταρηπ 
ποξρδιξοίζξμςαπ πξιξ απϊ ςα ρημεία 1 έχπ 6 
ατξοά και ςξμ λϊγξ ή ςξσπ λϊγξσπ ςηπ 
καςαδίκηπ, 

β) Ποξρδιξοίρςε πξιξπ έυει καςαδικαρςεί [ ]· 

γ) Δάμ ξοίζεςαι απεσθείαπ ρςημ 
καςαδικαρςική απόταρη: 

 

α) Ζμεοξμημία:[   ],  

ρημείξ-(-α): [   ],  

λϊγξπ(-ξι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάοκεια ςηπ έςξσπ απξκλειρμξϋ [……] και 
ρυεςικϊ(-ά) ρημείξ(-α) [   ] 

Εάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 
ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: (διαδικςσακή 
διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ έκδξρηπ, επακοιβή 
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ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ εγγοάτχμ): 

[……][……][……][……]xix 

ε πεοίπςχρη καςαδικαρςικήπ απϊταρηπ, ξ 
ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει λάβει μέςοα πξσ μα 
απξδεικμϋξσμ ςημ ανιξπιρςία ςξσ παοά ςημ 
ϋπαονη ρυεςικξϋ λϊγξσ απξκλειρμξϋ 
(«ασςξκάθαορη»)xx; 

[] Μαι [] Όυι  

Δάμ μαι, πεοιγοάφςε ςα μέςοα πξσ 
λήτθηκαμxxi: 

[……] 
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Β: Λόγξι πξσ ρυεςίζξμςαι με ςημ καςαβξλή τόοχμ ή ειρτξοώμ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ  

Πληοχμή τόοχμ ή ειρτξοώμ κξιμχμικήπ 
αρτάλιρηπ: 

Απάμςηρη: 

1) Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει εκπληοόρει ϊλεπ 
ςιπ σπξυοεώρειπ ςξσ όρξμ ατξοά ςημ 
πληοχμή τόοχμ ή ειρτξοώμ κξιμχμικήπ 
αρτάλιρηπxxii, ρςημ Δλλάδα και ρςη υόοα ρςημ 
ξπξία είμαι ςσυϊμ εγκαςερςημέμξπ ; 

[] Μαι [] Όυι  

 

 

Δάμ ϊυι αματέοεςε:  

α) Φόοα ή κοάςξπ μέλξπ για ςξ ξπξίξ 
ποϊκειςαι: 

β) Πξιξ είμαι ςξ ρυεςικϊ πξρϊ; 

γ)Πχπ διαπιρςόθηκε η αθέςηρη ςχμ 
σπξυοεόρεχμ; 

1) Λέρχ δικαρςικήπ ή διξικηςικήπ απϊταρηπ; 

- Ζ εμ λϊγχ απϊταρη είμαι ςελερίδικη και 
δερμεσςική; 

- Αματέοαςε ςημ ημεοξμημία καςαδίκηπ ή 
έκδξρηπ απϊταρηπ 

- ε πεοίπςχρη καςαδικαρςικήπ απϊταρηπ, 
ετϊρξμ ξοίζεςαι απεσθείαπ ρε ασςήμ, ςη 
διάοκεια ςηπ έςξσπ απξκλειρμξϋ: 

2) Λε άλλα μέρα; Διεσκοιμήρςε: 

δ) Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει εκπληοόρει ςιπ 
σπξυοεόρειπ ςξσ είςε καςαβάλλξμςαπ ςξσπ 
τϊοξσπ ή ςιπ ειρτξοέπ κξιμχμικήπ αρτάλιρηπ 
πξσ ξτείλει ρσμπεοιλαμβαμϊμεμχμ  καςά 
πεοίπςχρη, ςχμ δεδξσλεσμέμχμ ςϊκχμ ή ςχμ 
ποξρςίμχμ, είςε σπαγϊμεμξπ ρε δερμεσςικϊ 
διακαμξμιρμϊ για ςημ καςαβξλή ςξσπ ;xxiii 

ΥΟΡΟΙ 

 

ΔΙΥΟΡΔ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΑΥΑΛΙΗ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Μαι [] Όυι  

-[] Μαι [] Όυι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Μαι [] Όυι  

Δάμ μαι, μα 
αματεοθξϋμ 
λεπςξμεοείπ 
πληοξτξοίεπ 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Μαι [] Όυι  

-[] Μαι [] Όυι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Μαι [] Όυι  

Δάμ μαι, μα αματεοθξϋμ 
λεπςξμεοείπ 
πληοξτξοίεπ 

[……] 

 

Εάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη όρξμ ατξοά ςημ 
καςαβξλή ςχμ τόοχμ ή ειρτξοώμ κξιμχμικήπ 
αρτάλιρηπ διαςίθεςαι ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ 
έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 
εγγοάτχμ): xxiv

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγξι πξσ ρυεςίζξμςαι με ατεοεγγσόςηςα, ρύγκοξσρη ρσμτεοόμςχμ ή επαγγελμαςικό παοάπςχμα 

Πληοξτξοίεπ ρυεςικά με πιθαμή 
ατεοεγγσόςηςα, ρύγκοξσρη ρσμτεοόμςχμ ή 
επαγγελμαςικό παοάπςχμα 

Απάμςηρη: 

Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει, εμ γμώρει ςξσ, 

αθεςήρει ςιπ σπξυοεώρειπ ςξσ ρςξσπ ςξμείπ 
ςξσ πεοιβαλλξμςικξύ, κξιμχμικξύ και 
εογαςικξύ δικαίξσxxv; 

[] Μαι [] Όυι 

 

 

Δάμ μαι, ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει λάβει 
μέςοα πξσ μα απξδεικμϋξσμ ςημ ανιξπιρςία ςξσ 
παοά ςημ ϋπαονη ασςξϋ ςξσ λϊγξσ 
απξκλειρμξϋ («ασςξκάθαορη»); 

[] Μαι [] Όυι 

Δάμ ςξ έυει ποάνει, πεοιγοάφςε ςα μέςοα πξσ 
λήτθηκαμ: […….............] 

Βοίρκεςαι ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρε 
ξπξιαδήπξςε απϊ ςιπ ακϊλξσθεπ καςαρςάρειπxxvi 

: 

α) πςόυεσρη, ή  

β) διαδικαρία ενσγίαμρηπ, ή 

γ) ειδική εκκαθάοιρη, ή 

δ) αμαγκαρςική διαυείοιρη απϊ εκκαθαοιρςή ή 
απϊ ςξ δικαρςήοιξ, ή 

ε) έυει σπαυθεί ρε διαδικαρία πςχυεσςικξϋ 
ρσμβιβαρμξϋ, ή  

ρς) αμαρςξλή επιυειοημαςικόμ 
δοαρςηοιξςήςχμ, ή  

ζ) ρε ξπξιαδήπξςε αμάλξγη καςάρςαρη 
ποξκϋπςξσρα απϊ παοϊμξια διαδικαρία 
ποξβλεπϊμεμη ρε εθμικέπ διαςάνειπ μϊμξσ 

Δάμ μαι: 

- Παοαθέρςε λεπςξμεοή ρςξιυεία: 

- Διεσκοιμίρςε ςξσπ λϊγξσπ για ςξσπ ξπξίξσπ 
χρςϊρξ ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ, θα δϋμαςαι μα 
εκςελέρει ςη ρϋμβαρη, λαμβαμϊμεμηπ σπϊφη 
ςηπ εταομξρςέαπ εθμικήπ μξμξθερίαπ και ςχμ 
μέςοχμ ρυεςικά με ςη ρσμέυε ρσμέυιρη ςηπ 
επιυειοημαςικήπ ςξσ λειςξσογίαπ σπϊ ασςέπ 
ασςέπ ςιπ πεοιρςάρειπxxvii  

Δάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 
ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

[] Μαι [] Όυι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 

(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ 
έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 
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εγγοάτχμ): [……][……][……] 

Έυει διαποάνει ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρξβαοό 
επαγγελμαςικό παοάπςχμαxxviii; 

Δάμ μαι, μα αματεοθξϋμ λεπςξμεοείπ 
πληοξτξοίεπ: 

[] Μαι [] Όυι 

 

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

 

Δάμ μαι, έυει λάβει ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 
μέςοα ασςξκάθαορηπ;  

[] Μαι [] Όυι 

Δάμ ςξ έυει ποάνει, πεοιγοάφςε ςα μέςοα πξσ 
λήτθηκαμ:  

[..........……] 

Έυει ρσμάφει ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 
ρσμτχμίεπ με άλλξσπ ξικξμξμικξϋπ τξοείπ με 
ρκξπό ςη ρςοέβλχρη ςξσ αμςαγχμιρμξύ; 

Δάμ μαι, μα αματεοθξϋμ λεπςξμεοείπ 
πληοξτξοίεπ: 

[] Μαι [] Όυι 

 

 

[…...........] 

Δάμ μαι, έυει λάβει ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 
μέςοα ασςξκάθαορηπ;  

[] Μαι [] Όυι 

Δάμ ςξ έυει ποάνει, πεοιγοάφςε ςα μέςοα πξσ 
λήτθηκαμ: 

[……] 

Γμχοίζει ξ ξικξμξμικόπ τξοέαπ ςημ ύπαονη 
ςσυόμ ρύγκοξσρηπ ρσμτεοόμςχμxxix, λϊγχ 
ςηπ ρσμμεςξυήπ ςξσ ρςη διαδικαρία αμάθερηπ 
ςηπ ρϋμβαρηπ; 

Δάμ μαι, μα αματεοθξϋμ λεπςξμεοείπ 
πληοξτξοίεπ: 

[] Μαι [] Όυι 

 

 

 

[.........…] 

Έυει παοάρυει ξ ξικξμξμικόπ τξοέαπ ή 
επιυείοηρη ρσμδεδεμέμη με ασςϊμ ρσμβξσλέπ 

ρςημ αμαθέςξσρα αουή ή ρςξμ αμαθέςξμςα 
τξοέα ή έυει με άλλξ ςοϊπξ αμαμειυθεί ρςημ 
ποξεςξιμαρία ςηπ διαδικαρίαπ ρϋμαφηπ ςηπ 
ρϋμβαρηπxxx; 

Δάμ μαι, μα αματεοθξϋμ λεπςξμεοείπ 
πληοξτξοίεπ: 

[] Μαι [] Όυι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έυει επιδείνει ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ρξβαοή ή 
επαμαλαμβαμϊμεμη πλημμέλειαxxxi καςά ςημ 
εκςέλερη ξσριόδξσπ απαίςηρηπ ρςξ πλαίριξ 
ποξηγξϋμεμηπ δημϊριαπ ρϋμβαρηπ, 
ποξηγξϋμεμηπ ρϋμβαρηπ με αμαθέςξμςα τξοέα 
ή ποξηγξϋμεμηπ ρϋμβαρηπ παοαυόοηρηπ πξσ 
είυε χπ απξςέλερμα ςημ ποϊχοη καςαγγελία 

[] Μαι [] Όυι 
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ςηπ ποξηγξϋμεμηπ ρϋμβαρηπ , απξζημιόρειπ ή 
άλλεπ παοϊμξιεπ κσοόρειπ;  

Δάμ μαι, μα αματεοθξϋμ λεπςξμεοείπ 
πληοξτξοίεπ: 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάμ μαι, έυει λάβει ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 
μέςοα ασςξκάθαορηπ;  

[] Μαι [] Όυι 

Δάμ ςξ έυει ποάνει, πεοιγοάφςε ςα μέςοα πξσ 
λήτθηκαμ: 

[……] 

Λπξοεί ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ μα επιβεβαιόρει 
ϊςι: 

α) δεμ έυει κοιθεί έμξυξπ ρξβαοόμ φεσδόμ 
δηλόρεχμ καςά ςημ παοξυή ςχμ πληοξτξοιόμ 
πξσ απαιςξϋμςαι για ςημ ενακοίβχρη ςηπ 
απξσρίαπ ςχμ λϊγχμ απξκλειρμξϋ ή ςημ 
πλήοχρη ςχμ κοιςηοίχμ επιλξγήπ, 

β) δεμ έυει απξκοϋφει ςιπ πληοξτξοίεπ ασςέπ, 

γ) ήςαμ ρε θέρη μα σπξβάλλει υχοίπ 
καθσρςέοηρη ςα δικαιξλξγηςικά πξσ 
απαιςξϋμςαι απϊ ςημ αμαθέςξσρα 
αουή/αμαθέςξμςα τξοέα  

δ) δεμ έυει επιυειοήρει μα επηοεάρει με 
αθέμιςξ ςοϊπξ ςη διαδικαρία λήφηπ 
απξτάρεχμ ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ ή ςξσ 

αμαθέςξμςα τξοέα, μα απξκςήρει 
εμπιρςεσςικέπ πληοξτξοίεπ πξσ εμδέυεςαι μα 
ςξσ απξτέοξσμ αθέμιςξ πλεξμέκςημα ρςη 
διαδικαρία αμάθερηπ ή μα παοάρυει εν 
αμελείαπ παοαπλαμηςικέπ πληοξτξοίεπ πξσ 
εμδέυεςαι μα επηοεάρξσμ ξσριχδόπ ςιπ 
απξτάρειπ πξσ ατξοξϋμ ςξμ απξκλειρμϊ, ςημ 
επιλξγή ή ςημ αμάθερη;  

[] Μαι [] Όυι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ  

Ομξμαρςικξπξίηρη μεςξυώμ εςαιοειώμ πξσ 
ρσμάπςξσμ δημόριεπ ρσμβάρειπ Άοθοξ 8 
παο. 4 μ. 3310/2005xxxii: 

Απάμςηρη: 

σμςοέυξσμ ξι ποξωπξθέρειπ εταομξγήπ ςηπ 
παο. 4 ςξσ άοθοξσ 8 ςξσ μ. 3310/2005 ; 

[] Μαι [] Όυι  

 

(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ 
έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 
εγγοάτχμ): [……][……][……] 

Δάμ μαι, έυει λάβει ξ ξικξμξμικόπ τξοέαπ 
μέςοα ασςξκάθαορηπ;  

[] Ναι [] Όυι 

Δάμ ςξ έυει ποάνει, πεοιγοάφςε ςα μέςοα πξσ 
λήτθηκαμ:  

[……] 
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Μέοξπ IV: Κοιςήοια επιλξγήπ 

Όρξμ ατξοά ςα κοιςήοια επιλξγήπ (εμϊςηςα  ή εμϊςηςεπ Α έχπ Δ ςξσ παοϊμςξπ μέοξσπ), ξ ξικξμξμικϊπ 
τξοέαπ δηλόμει ϊςι:  

α: Γεμική έμδεινη για όλα ςα κοιςήοια επιλξγήπ 

Ο ξικξμξμικόπ τξοέαπ ποέπει μα ρσμπληοώρει ασςό ςξ πεδίξ μόμξ ρςημ πεοίπςχρη πξσ η αμαθέςξσρα 
αουή ή ξ αμαθέςχμ τξοέαπ έυει δηλώρει ρςη ρυεςική διακήοσνη ή ρςημ ποόρκληρη ή ρςα έγγοατα 
ςηπ ρύμβαρηπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ διακήοσνη, όςι ξ ξικξμξμικόπ τξοέαπ μπξοεί μα ρσμπληοώρει 
μόμξ ςημ Δμόςηςα a ςξσ Μέοξσπ ΙV υχοίπ μα σπξυοεξύςαι μα ρσμπληοώρει ξπξιαδήπξςε άλλη εμόςηςα 
ςξσ Μέοξσπ ΙV: 

Δκπλήοχρη όλχμ ςχμ απαιςξύμεμχμ 
κοιςηοίχμ επιλξγήπ 

Απάμςηρη 

Πληοξί ϊλα ςα απαιςξϋμεμα κοιςήοια επιλξγήπ; [] Μαι [] Όυι 

 

Α: Καςαλληλόςηςα 

Ο ξικξμξμικόπ τξοέαπ ποέπει μα παοάρυει πληοξτξοίεπ μόμξμ όςαμ ςα ρυεςικά κοιςήοια επιλξγήπ 
έυξσμ ποξρδιξοιρςεί από ςημ αμαθέςξσρα αουή ή ςξμ αμαθέςξμςα τξοέα ρςη ρυεςική διακήοσνη ή 
ρςημ ποόρκληρη ή ρςα έγγοατα ςηπ ρύμβαρηπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ διακήοσνη.  

Καςαλληλόςηςα Απάμςηρη 

1) Ο ξικξμξμικόπ τξοέαπ είμαι 
εγγεγοαμμέμξπ ρςα ρυεςικά επαγγελμαςικά ή 
εμπξοικά μηςοώα πξσ ςηοξϋμςαι ρςημ Δλλάδα 
ή ρςξ κοάςξπ μέλξπ εγκαςάρςαρήπxxxiii; ςξσ: 

Εάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 
ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ 
έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 
εγγοάτχμ):  

[……][……][……] 

2) Για ρσμβάρειπ σπηοεριώμ: 

Φοειάζεςαι ειδική έγκοιρη ή μα είμαι ξ 
ξικξμξμικόπ τξοέαπ μέλξπ ρσγκεκοιμέμξσ 
ξογαμιρμξϋ για μα έυει ςη δσμαςϊςηςα μα 
παοάρυει ςιπ ρυεςικέπ σπηοερίεπ ρςη υόοα 
εγκαςάρςαρήπ ςξσ 

 

Εάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 
ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

 

[] Μαι [] Όυι 

Δάμ μαι, διεσκοιμίρςε για πξια ποϊκειςαι και 
δηλόρςε αμ ςη διαθέςει ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ:  

[ …] [] Μαι [] Όυι 

 

(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ 
έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 
εγγοάτχμ): [……][……][……] 
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Β: Οικξμξμική και υοημαςξξικξμξμική επάοκεια 

Ο ξικξμξμικόπ τξοέαπ ποέπει μα παοάρυει πληοξτξοίεπ μόμξμ όςαμ ςα ρυεςικά κοιςήοια επιλξγήπ 
έυξσμ ποξρδιξοιρςεί από ςημ αμαθέςξσρα αουή ή ςξμ αμαθέςξμςα τξοέα ρςη ρυεςική διακήοσνη ή 
ρςημ ποόρκληρη ή ρςα έγγοατα ςηπ ρύμβαρηπ πξσ αματέοξμςαι ρςημ διακήοσνη.  

Οικξμξμική και υοημαςξξικξμξμική επάοκεια Απάμςηρη: 

1α) Ο («γεμικϊπ») εςήριξπ κύκλξπ εογαριώμ 

ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα για ςξμ αοιθμϊ 
ξικξμξμικόμ εςόμ πξσ απαιςξϋμςαι ρςη ρυεςική 
διακήοσνη ή ρςημ ποϊρκληρη ή ρςα έγγοατα 
ςηπ ρϋμβαρηπ : 

και/ή, 

1β) Ο μέρξπ εςήριξπ κύκλξπ εογαριώμ ςξσ 
ξικξμξμικξύ τξοέα για ςξμ αοιθμό εςώμ πξσ 
απαιςξύμςαι ρςη ρυεςική διακήοσνη ή ρςημ 
ποόρκληρη ή ρςα έγγοατα ςηπ ρύμβαρηπ 
είμαι ξ ενήπ xxxiv: 

Εάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 
ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

έςξπ: [……] κϋκλξπ εογαριόμ:[……][…]μϊμιρμα 

έςξπ: [……] κϋκλξπ εογαριόμ:[……][…]μϊμιρμα 

έςξπ: [……] κϋκλξπ εογαριόμ:[……][…]μϊμιρμα 

 

 

 

(αοιθμϊπ εςόμ, μέρξπ κϋκλξπ εογαριόμ):  

[……],[……][…]μϊμιρμα 

 

 

 

(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ 
έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 
εγγοάτχμ):  

[……][……][……] 

2α) Ο εςήριξπ («ειδικϊπ») κύκλξπ εογαριώμ 
ςξσ ξικξμξμικξύ τξοέα ρςξμ επιυειοημαςικό 
ςξμέα πξσ καλύπςεςαι από ςη ρύμβαρη και 
ποξρδιξοίζεςαι ρςη ρυεςική διακήοσνη  ή ρςημ 
ποϊρκληρη ή ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ για 
ςξμ αοιθμϊ ξικξμξμικόμ εςόμ πξσ απαιςξϋμςαι 
είμαι ξ ενήπ: 

και/ή, 

2β) Ο μέρξπ εςήριξπ κύκλξπ εογαριώμ ςξσ 
ξικξμξμικξύ τξοέα ρςξμ ςξμέα και για ςξμ 
αοιθμό εςώμ πξσ απαιςξύμςαι ρςη ρυεςική 
διακήοσνη ή ρςημ ποόρκληρη ή ρςα έγγοατα 
ςηπ ρύμβαρηπ είμαι ξ ενήπxxxv: 

Εάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 
ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

έςξπ: [……] κϋκλξπ εογαριόμ: [……][…] μϊμιρμα 

έςξπ: [……] κϋκλξπ εογαριόμ: [……][…] μϊμιρμα 

έςξπ: [……] κϋκλξπ εογαριόμ: [……][…] μϊμιρμα 

 

 

 

 

 

(αοιθμϊπ εςόμ, μέρξπ κϋκλξπ εογαριόμ):  

[……],[……][…] μϊμιρμα 

 

 

 

(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ 
έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 
εγγοάτχμ):  

[……][……][……] 

3) ε πεοίπςχρη πξσ ξι πληοξτξοίεπ ρυεςικά 
με ςξμ κϋκλξ εογαριόμ (γεμικϊ ή ειδικϊ) δεμ 
είμαι διαθέριμεπ για ξλϊκληοη ςημ απαιςξϋμεμη 

[…................................…] 
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πεοίξδξ, αματέοεςε ςημ ημεοξμημία πξσ 
ιδοϋθηκε ή άουιρε ςιπ δοαρςηοιϊςηςέπ ςξσ ξ 
ξικξμξμικϊπ τξοέαπ: 

4)Όρξμ ατξοά ςιπ υοημαςξξικξμξμικέπ 
αμαλξγίεπxxxvi πξσ ξοίζξμςαι ρςη ρυεςική 
διακήοσνη ή ρςημ ποϊρκληρη ή ρςα έγγοατα 
ςηπ ρϋμβαρηπ, ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ δηλόμει 
ϊςι ξι ποαγμαςικέπ ςιμέπ ςχμ απαιςξϋμεμχμ 
αμαλξγιόμ έυξσμ χπ ενήπ: 

Δάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 
ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

(ποξρδιξοιρμϊπ ςηπ απαιςξϋμεμηπ αμαλξγίαπ-

αμαλξγία μεςανϋ x και yxxxvii -και η αμςίρςξιυη 
ανία) 

 

 

 

(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ 
έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 
εγγοάτχμ):  

[……][……][……] 

5) Σξ αρταλιρμέμξ πξρϊ ρςημ αρταλιρςική 
κάλσφη επαγγελμαςικώμ κιμδύμχμ ςξσ 
ξικξμξμικξϋ τξοέα είμαι ςξ ενήπ: 

Εάμ ξι εμ λόγχ πληοξτξοίεπ διαςίθεμςαι 
ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

[……][…]μϊμιρμα 

 

 

(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ 
έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 
εγγοάτχμ):  

[……][……][……] 

6) Όρξμ ατξοά ςιπ λξιπέπ ξικξμξμικέπ ή 
υοημαςξξικξμξμικέπ απαιςήρειπ, ξι ξπξίεπ 
(εμδέυεςαι μα) έυξσμ ποξρδιξοιρςεί ρςη 
ρυεςική διακήοσνη ή ρςημ ποϊρκληρη ή ρςα 
έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ, ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 
δηλόμει ϊςι: 

Εάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη πξσ εμδέυεςαι μα 
έυει ποξρδιξοιρςεί ρςη ρυεςική ποξκήοσνη ή 
ρςα έγγοατα ςηπ ρύμβαρηπ διαςίθεςαι 
ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ 
έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 
εγγοάτχμ):  

[……][……][……] 
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Γ: Σευμική και επαγγελμαςική ικαμόςηςα 

Ο ξικξμξμικόπ τξοέαπ ποέπει μα παοάρυει πληοξτξοίεπ μόμξμ όςαμ ςα ρυεςικά κοιςήοια επιλξγήπ 
έυξσμ ξοιρςεί από ςημ αμαθέςξσρα αουή ή ςξμ αμαθέςξμςα τξοέα  ρςη ρυεςική διακήοσνη ή ρςημ 
ποόρκληρη ή ρςα έγγοατα ςηπ ρύμβαρηπ πξσ αματέοξμςαι ρςη διακήοσνη . 

Τευμική και επαγγελμαςική ικαμόςηςα Απάμςηρη: 

1α) Λϊμξ για ςιπ δημόριεπ ρσμβάρειπ έογχμ: 

Ιαςά ςη διάοκεια ςηπ έςξσπ αματξοάπxxxviii, ξ 
ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει εκςελέρει ςα 
ακόλξσθα έογα ςξσ είδξσπ πξσ έυει 
ποξρδιξοιρςεί: 

 

Εάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη όρξμ ατξοά ςημ 
καλή  εκςέλερη και ξλξκλήοχρη ςχμ 
ρημαμςικόςεοχμ εογαριώμ διαςίθεςαι 
ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

Αοιθμϊπ εςόμ (η πεοίξδξπ ασςή ποξρδιξοίζεςαι 
ρςη ρυεςική διακήοσνη ή ρςημ ποϊρκληρη ή 
ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ αματέοξμςαι 
ρςημ διακήοσνη): 

[…] 

Έογα: [……] 

(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ 
έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 
εγγοάτχμ): 

 [……][……][……] 

1β) Λϊμξ για δημόριεπ ρσμβάρειπ ποξμηθειώμ 
και δημόριεπ ρσμβάρειπ σπηοεριώμ: 

Ιαςά ςη διάοκεια ςηπ έςξσπ αματξοάπxxxix, ξ 
ξικξμξμικϊπ τξοέαπ έυει ποξβεί ρςιπ 
ακόλξσθεπ κσοιόςεοεπ παοαδόρειπ αγαθώμ 
ςξσ είδξσπ πξσ έυει ποξρδιξοιρςεί ή έυει 
παοάρυει ςιπ ακόλξσθεπ κσοιόςεοεπ 
σπηοερίεπ ςξσ είδξσπ πξσ έυει 
ποξρδιξοιρςεί: 

Ιαςά ςη ρϋμςανη ςξσ ρυεςικξϋ καςαλϊγξσ 
αματέοεςε ςα πξρά, ςιπ ημεοξμημίεπ και ςξσπ 
παοαλήπςεπ δημϊριξσπ ή ιδιχςικξϋπxl: 

Αοιθμϊπ εςόμ (η πεοίξδξπ ασςή ποξρδιξοίζεςαι 
ρςη ρυεςική διακήοσνη ή ρςημ ποϊρκληρη ή 
ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ αματέοξμςαι 
ρςημ διακήοσνη):  

[…...........] 

Πεοιγοα
τή 

πξρά ημεοξμη
μίεπ 

Παοαλήπς
επ 

    
 

2) Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ μπξοεί μα 
υοηριμξπξιήρει ςξ ακϊλξσθξ ςευμικό 
ποξρχπικό ή ςιπ ακόλξσθεπ ςευμικέπ 
σπηοερίεπxli, ιδίχπ ςξσπ σπεϋθσμξσπ για ςξμ 
έλεγυξ ςηπ πξιϊςηςαπ: 

ςημ πεοίπςχρη δημϊριχμ ρσμβάρεχμ έογχμ, 
ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ θα μπξοεί μα 
υοηριμξπξιήρει ςξ ακϊλξσθξ ςευμικϊ 
ποξρχπικϊ ή ςιπ ακϊλξσθεπ ςευμικέπ σπηοερίεπ 
για ςημ εκςέλερη ςξσ έογξσ: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ υοηριμξπξιεί ςξμ 
ακϊλξσθξ ςευμικό ενξπλιρμό και λαμβάμει ςα 
ακόλξσθα μέςοα για ςημ διαρτάλιρη ςηπ 
πξιόςηςαπ και ςα μέρα μελέςηπ και έοεσμαπ 

πξσ διαθέςει είμαι ςα ακϊλξσθα:  

[……] 

4) Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ θα μπξοεί μα 
εταομϊρει ςα ακϊλξσθα ρσρςήμαςα 
διαυείοιρηπ ςηπ αλσρίδαπ ετξδιαρμξύ και 
αμίυμεσρηπ καςά ςημ εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ: 

[....……] 
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5) Για ρύμθεςα ποξψόμςα ή σπηοερίεπ πξσ θα 
παοαρυεθξύμ ή, κας’ εναίοερη, για ποξψόμςα 
ή σπηοερίεπ πξσ ποέπει μα αμςαπξκοίμξμςαι 
ρε κάπξιξμ ιδιαίςεοξ ρκξπό: 

Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ θα επιςοέπει ςη 
διεμέογεια ελέγυχμxlii ϊρξμ ατξοά ςξ 
παοαγχγικό δσμαμικό ή ςιπ ςευμικέπ 
ικαμόςηςεπ ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα και, 
ετϊρξμ κοίμεςαι αμαγκαίξ, ϊρξμ ατξοά ςα 
μέρα μελέςηπ και έοεσμαπ πξσ ασςϊπ διαθέςει 
καθόπ και ςα μέςοα πξσ λαμβάμει για ςξμ 
έλεγυξ ςηπ πξιόςηςαπ; 

 

 

 

 

[] Μαι [] Όυι 

6) Οι ακϊλξσθξι ςίςλξι ρπξσδώμ και 
επαγγελμαςικώμ ποξρόμςχμ διαςίθεμςαι απϊ: 

α) ςξμ ίδιξ ςξμ πάοξυξ σπηοεριόμ ή ςξμ 
εογξλάβξ, 

και/ή (αμάλξγα με ςιπ απαιςήρειπ πξσ 
ξοίζξμςαι ρςη ρυεςική ποϊρκληρη ή διακήοσνη 
ή ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ) 

β) ςα διεσθσμςικά ρςελέυη ςξσ: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ θα μπξοεί μα 
εταομϊζει ςα ακϊλξσθα μέςοα 
πεοιβαλλξμςικήπ διαυείοιρηπ καςά ςημ 
εκςέλερη ςηπ ρϋμβαρηπ: 

[……] 

8) Σξ μέρξ εςήριξ εογαςξϋπαλληλικό 
δσμαμικό ςξσ ξικξμξμικξϋ τξοέα και ξ 
αοιθμϊπ ςχμ διεσθσμςικόμ ρςελευόμ ςξσ καςά 
ςα ςελεσςαία ςοία έςη ήςαμ ςα ενήπ:  

Έςξπ, μέρξ εςήριξ εογαςξωπαλληλικϊ 
ποξρχπικϊ:  

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

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

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

Έςξπ, αοιθμϊπ διεσθσμςικόμ ρςελευόμ: 

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

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

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

9) Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ θα έυει ρςη διάθερή 
ςξσ ςα ακϊλξσθα μηυαμήμαςα, εγκαςαρςάρειπ 
και ςευμικό ενξπλιρμό για ςημ εκςέλερη ςηπ 
ρϋμβαρηπ: 

[……] 

10) Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ ποξςίθεςαι, μα 
αμαθέρει ρε ςοίςξσπ σπό μξοτή 
σπεογξλαβίαπxliii ςξ ακϊλξσθξ ςμήμα (δηλ. 
πξρξρςό) ςηπ ρϋμβαρηπ: 

[....……] 

11) Για δημόριεπ ρσμβάρειπ ποξμηθειώμ : 

Ο ξικξμξμικϊπ τξοέαπ θα παοάρυει ςα 
απαιςξϋμεμα δείγμαςα, πεοιγοατέπ ή 

 

[] Μαι [] Όυι 
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τχςξγοατίεπ ςχμ ποξψϊμςχμ πξσ θα 
ποξμηθεϋρει, ςα ξπξία δεμ υοειάζεςαι μα 
ρσμξδεϋξμςαι απϊ πιρςξπξιηςικά γμηριϊςηςαπ· 

Ιαςά πεοίπςχρη, ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 
δηλόμει πεοαιςέοχ ϊςι θα ποξρκξμίρει ςα 
απαιςξϋμεμα πιρςξπξιηςικά γμηριϊςηςαπ. 

Εάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 
ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

 

 

 

 

 

[] Μαι [] Όυι 

 

 

(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ 
έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 
εγγοάτχμ): [……][……][……] 

12) Για δημόριεπ ρσμβάρειπ ποξμηθειώμ: 

Λπξοεί ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ μα ποξρκξμίρει 
ςα απαιςξϋμεμα πιρςξπξιηςικά πξσ έυξσμ 
εκδξθεί απϊ επίρημα ιμρςιςξύςα ελέγυξσ 
πξιόςηςαπ ή σπηοερίεπ αμαγμχοιρμέμχμ 
ικαμξςήςχμ, με ςα ξπξία βεβαιόμεςαι η 
καςαλληλϊςηςα ςχμ ποξψϊμςχμ, 
επαληθεσϊμεμη με παοαπξμπέπ ρςιπ ςευμικέπ 
ποξδιαγοατέπ ή ρε ποϊςσπα, και ςα ξπξία 
ξοίζξμςαι ρςη ρυεςική διακήοσνη ή ρςημ 
ποϊρκληρη ή ρςα έγγοατα ςηπ ρϋμβαρηπ πξσ 
αματέοξμςαι ρςη διακήοσνη; 

Δάμ όυι, ενηγήρςε ςξσπ λϊγξσπ και αματέοεςε 
πξια άλλα απξδεικςικά μέρα μπξοξϋμ μα 
ποξρκξμιρςξϋμ: 

Εάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 
ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

 

[] Μαι [] Όυι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ 
έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 
εγγοάτχμ): [……][……][……] 
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Δ: σρςήμαςα διαρτάλιρηπ πξιόςηςαπ και ποόςσπα πεοιβαλλξμςικήπ διαυείοιρηπ 

Ο ξικξμξμικόπ τξοέαπ ποέπει μα παοάρυει πληοξτξοίεπ μόμξμ όςαμ ςα ρσρςήμαςα διαρτάλιρηπ 
πξιόςηςαπ και/ή ςα ποόςσπα πεοιβαλλξμςικήπ διαυείοιρηπ έυξσμ ζηςηθεί από ςημ αμαθέςξσρα αουή ή 
ςξμ αμαθέςξμςα τξοέα ρςη ρυεςική διακήοσνη ή ρςημ ποόρκληρη ή ρςα έγγοατα ςηπ ρύμβαρηπ. 

Σσρςήμαςα διαρτάλιρηπ πξιόςηςαπ και 
ποόςσπα πεοιβαλλξμςικήπ διαυείοιρηπ 

Απάμςηρη: 

Ηα είμαι ρε θέρη ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ μα 
ποξρκξμίρει πιρςξπξιηςικά πξσ έυξσμ εκδξθεί 
απϊ αμενάοςηςξσπ ξογαμιρμξϋπ πξσ 
βεβαιόμξσμ ϊςι ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 
ρσμμξοτόμεςαι με ςα απαιςξϋμεμα ποόςσπα 
διαρτάλιρηπ πξιόςηςαπ, 

ρσμπεοιλαμβαμξμέμηπ ςηπ ποξρβαριμϊςηςαπ 
για άςξμα με ειδικέπ αμάγκεπ; 

Δάμ όυι, ενηγήρςε ςξσπ λϊγξσπ και 
διεσκοιμίρςε πξια άλλα απξδεικςικά μέρα 
μπξοξϋμ μα ποξρκξμιρςξϋμ ϊρξμ ατξοά ςξ 
ρϋρςημα διαρτάλιρηπ πξιϊςηςαπ: 

Εάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 
ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

[] Μαι [] Όυι 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ 
έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 
εγγοάτχμ): [……][……][……] 

Ηα είμαι ρε θέρη ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ μα 
ποξρκξμίρει πιρςξπξιηςικά πξσ έυξσμ εκδξθεί 
απϊ αμενάοςηςξσπ ξογαμιρμξϋπ πξσ 
βεβαιόμξσμ ϊςι ξ ξικξμξμικϊπ τξοέαπ 
ρσμμξοτόμεςαι με ςα απαιςξϋμεμα ρσρςήμαςα 
ή ποόςσπα πεοιβαλλξμςικήπ διαυείοιρηπ; 

Δάμ όυι, ενηγήρςε ςξσπ λϊγξσπ και 
διεσκοιμίρςε πξια άλλα απξδεικςικά μέρα 
μπξοξϋμ μα ποξρκξμιρςξϋμ ϊρξμ ατξοά ςα 
ρσρςήμαςα ή ποόςσπα πεοιβαλλξμςικήπ 
διαυείοιρηπ: 

 

Εάμ η ρυεςική ςεκμηοίχρη διαςίθεςαι 
ηλεκςοξμικά, αματέοεςε: 

[] Μαι [] Όυι 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ 
έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 
εγγοάτχμ): [……][……][……] 
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Μέοξπ V: Πεοιξοιρμόπ ςξσ αοιθμξύ ςχμ πληοξύμςχμ ςα κοιςήοια επιλξγήπ σπξφητίχμ 

Ο ξικξμξμικόπ τξοέαπ ποέπει μα παοάρυει πληοξτξοίεπ μόμξμ όςαμ η αμαθέςξσρα αουή ή ξ αμαθέςχμ 
τξοέαπ έυει ποξρδιξοίρει αμςικειμεμικά και υχοίπ διακοίρειπ κοιςήοια ή καμόμεπ πξσ ποόκειςαι μα 
εταομξρςξύμ για ςξμ πεοιξοιρμό ςξσ αοιθμξύ ςχμ σπξφητίχμ πξσ θα ποξρκληθξύμ μα σπξβάλξσμ 
ποξρτξοά ή μα ρσμμεςάρυξσμ ρςξμ διάλξγξ. Οι πληοξτξοίεπ ασςέπ, ξι ξπξίεπ μπξοξύμ μα 
ρσμξδεύξμςαι από απαιςήρειπ όρξμ ατξοά ςα πιρςξπξιηςικά (ή ςξ είδξπ ςξσπ) ή ςιπ μξοτέπ 
απξδεικςικώμ εγγοάτχμ, ετόρξμ ρσμςοέυει πεοίπςχρη, πξσ θα ποέπει μα ποξρκξμιρςξύμ, ξοίζξμςαι 
ρςη ρυεςική διακήοσνη  ή ρςημ ποόρκληρη ή ρςα έγγοατα ςηπ ρύμβαρηπ. 

Για κλειρςέπ διαδικαρίεπ, αμςαγχμιρςικέπ διαδικαρίεπ με διαποαγμάςεσρη, διαδικαρίεπ αμςαγχμιρςικξύ 
διαλόγξσ και ρσμποάνειπ καιμξςξμίαπ μόμξμ: 

Ο ξικξμξμικόπ τξοέαπ δηλώμει όςι: 

Πεοιξοιρμόπ ςξσ αοιθμξύ Απάμςηρη: 

Πληοξί ςα αμςικειμεμικά και υχοίπ διακοίρειπ 
κοιςήοια ή καμϊμεπ πξσ ποϊκειςαι μα 
εταομξρςξϋμ για ςξμ πεοιξοιρμϊ ςξσ αοιθμξϋ 
ςχμ σπξφητίχμ με ςξμ ακϊλξσθξ ςοϊπξ: 

Δτϊρξμ ζηςξϋμςαι ξοιρμέμα πιρςξπξιηςικά ή 
λξιπέπ μξοτέπ απξδεικςικόμ εγγοάτχμ, 
αματέοεςε για καθέμα από ασςά αμ ξ 
ξικξμξμικϊπ τξοέαπ διαθέςει ςα απαιςξϋμεμα 
έγγοατα: 

Εάμ ξοιρμέμα από ςα εμ λόγχ πιρςξπξιηςικά ή 
λξιπέπ μξοτέπ απξδεικςικώμ ρςξιυείχμ 
διαςίθεμςαι ηλεκςοξμικάxliv, αματέοεςε για ςξ 
καθέμα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Μαι [] Όυιxlv 

 

 

 

 

(διαδικςσακή διεύθσμρη, αουή ή τξοέαπ 
έκδξρηπ, επακοιβή ρςξιυεία αματξοάπ ςχμ 
εγγοάτχμ): [……][……][……]xlvi 
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Μέοξπ VI: Σελικέπ δηλώρειπ 

Ο κάςχθι σπξγεγοαμμέμξπ, δηλώμχ επιρήμχπ όςι ςα ρςξιυεία πξσ έυχ αματέοει ρύμτχμα με ςα μέοη Ι – IV 

αμχςέοχ είμαι ακοιβή και ξοθά και όςι έυχ πλήοη επίγμχρη ςχμ ρσμεπειώμ ρε πεοίπςχρη ρξβαοώμ 
φεσδώμ δηλώρεχμ. 

Ο κάςχθι σπξγεγοαμμέμξπ, δηλώμχ επιρήμχπ όςι είμαι ρε θέρη, καςόπιμ αιςήμαςξπ και υχοίπ 
καθσρςέοηρη, μα ποξρκξμίρχ ςα πιρςξπξιηςικά και ςιπ λξιπέπ μξοτέπ απξδεικςικώμ εγγοάτχμ πξσ 
αματέοξμςαιxlvii, εκςόπ εάμ : 

α) η αμαθέςξσρα αουή ή ξ αμαθέςχμ τξοέαπ έυει ςη δσμαςόςηςα μα λάβει ςα ρυεςικά δικαιξλξγηςικά 
απεσθείαπ με ποόρβαρη ρε εθμική βάρη δεδξμέμχμ ρε ξπξιξδήπξςε κοάςξπ μέλξπ ασςή διαςίθεςαι 
δχοεάμxlviii. 

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

Ο κάςχθι σπξγεγοαμμέμξπ δίδχ επιρήμχπ ςη ρσγκαςάθερή μξσ ρς... [ποξρδιξοιρμόπ ςηπ αμαθέςξσραπ 
αουήπ ή ςξσ αμαθέςξμςα τξοέα, όπχπ καθξοίζεςαι ρςξ μέοξπ Ι, εμόςηςα Α], ποξκειμέμξσ μα απξκςήρει 
ποόρβαρη ρε δικαιξλξγηςικά ςχμ πληοξτξοιώμ ςιπ ξπξίεπ έυχ σπξβάλλει ρς... [μα ποξρδιξοιρςεί ςξ 
αμςίρςξιυξ μέοξπ/εμόςηςα/ρημείξ] ςξσ παοόμςξπ Τσπξπξιημέμξσ Εμςύπξσ Υπεύθσμηπ Δήλώρηπ για ςξσπ 
ρκξπξύπ ς... [ποξρδιξοιρμϊπ ςηπ διαδικαρίαπ ποξμήθειαπ: (ρσμξπςική πεοιγοατή, παοαπξμπή ρςη 
δημξρίεσρη ρςξμ εθμικϊ ςϋπξ, έμςσπξ και ηλεκςοξμικϊ, αοιθμϊπ αματξοάπ)]. 

 

Ημεοξμημία, ςόπξπ και, όπξσ ζηςείςαι ή είμαι απαοαίςηςξ, σπξγοατή(-έπ): [……]  
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i
 Υε περίπτωςθ που θ ανακζτουςα αρχι /ανακζτων φορζασ είναι περιςςότερεσ (οι) τθσ (του) μίασ (ενόσ) κα 
αναφζρεται το ςφνολο αυτϊν 

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

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

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

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

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

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

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

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

vi
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vii
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με 

τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Παραρτιματοσ ΧΙΙ του Προςαρτιματοσ Αϋ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν 
ωςτόςο να βαςίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ 
υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

viii
 Υφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι 

θ κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, 
όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  
ix
 πωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΧ του Υυμβουλίου, τθσ 24θσ Ρκτωβρίου 2008, για 

τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 
x
 Υφμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). Υτον Μανονιςμό ΕΕΕΥ (Μανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

xi
 πωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ Υφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται 

υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) 
και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΧ του Υυμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 

για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Σεριλαμβάνει επίςθσ τθ 
διαφκορά όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ φμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για 
τθ διαφκορά και του Πρόςκετου ςϋ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β 
αναφζρεται θ κείμενθ νομοκεςία). 
xii

 Ματά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 
Ευρωπαϊκϊν Μοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)  όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΜ 48/Α) "Κφρωςθ 
τθσ φµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικϊν ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων και των 
ςυναφϊν µε αυτιν Πρωτοκόλλων. 
xiii

 πωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του Υυμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 
καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 
θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 
xiv

 πωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΜ του Ευρωπαϊκοφ Μοινοβουλίου και του Υυμβουλίου, τθσ 26θσ 
Ρκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 
25.11.2005, ς.15)  που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 
εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 
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xv

 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 
5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των 
κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 
τθσ 15.4.2011, ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και 
καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 
xvi

 Θ εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Σ.Ε) και 
προςωπικϊν εταιρειϊν (Ρ.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον 
Διευκφνοντα Υφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Υυμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 73 ) 
xvii

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xviii

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xix

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xx

 Ρικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο 
αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
xxi

 Ναμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 
ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  
xxii

 Υτθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν 
επικουρικι αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  
xxiii

 Υθμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 
είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 
αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά 
ποςά των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ 
ενθμερϊκθκε ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει 
μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ 
αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  
xxiv

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xxv

 πωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 
διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 
xxvi

 . Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Μανονιςμό ΕΕΕΥ 
(Μανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
xxvii

 Άρκρο 73 παρ. 5. 
xxviii

 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το 
ΦΕΧΔ πχ άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 
xxix

 πωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxx
 Σρβλ άρκρο 48. 

xxxi
  Θ απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Μανονιςμό ΕΕΕΥ (Μανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 
xxxii

 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΣΑ 
(άρκρο 79 παρ. 2). Σρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 
xxxiii

 πωσ περιγράφεται ςτο Σαράρτθμα XI του Σροςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 
οφείλουν να ςυμμορφώνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Ραράρτθμα αυτό. 
xxxiv

  Ξόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  



 

Υελίδα 88 

                                                                                                                                                                                                          
xxxv

  Ξόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 
αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxvi
 Σ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii
 Σ.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxviii
 Ρι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που 

υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 
xxxix

 Ρι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 
υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

 
xli

 ςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 
οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ 
II, ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΦΕΧΔ. 
xlii

 Ρ ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από 
αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο Αναδόχουσ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 
xliii

 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε 
κα πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΦΕΧΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  
xliv

 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 
xlv

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xlvi

 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 
xlvii

 Σρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii
 Χπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι 

διεφκυνςθ, αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν 
ανακζτουςα αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να 
ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  

 

 

 

 


