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Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την παροχή υπηρεσιών 

εκτέλεσης τελεσίδικων αποφάσεων - πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων 

επεμβάσεων, περιφράξεων, κατασκευών, εγκαταστάσεων και κτισμάτων που 

βρίσκονται σε κοινόχρηστη ζώνη αιγιαλού και παραλίας, σε δάση, δασικές, 

αναδασωτέες εκτάσεις, εθνικό δρυμό καθώς και εντός πολεοδομικού ιστού, 

ρέματα ή άλλες περιβαλλοντικά ευαίσθητες ή προστατευόμενες περιοχές, τα 

οποία, σύμφωνα με τις λίστες των αρμόδιων Τπηρεσιών καταγραφής τους 

(Δασαρχεία, Κτηματικές Τπηρεσίες, ΤΔΟΜ) είναι άμεσα εκτελεστά καθώς έχουν 

καταστεί αμετάκλητα ή έχει συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής 

με το αρμόδιο δασαρχείο. 
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Α/Α ΗΛ. ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 95242 

ΓΕΝΙΚΑ ΣΟΙΦΕΙΑ ΔΙΑΓΨΝΙΜΟΤ 

Αναθέτουσα Αρχή 

ΑΠΟΚΕΝΣΡΨΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ & ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ 

Αντικείμενο 

Διαγωνισμού 

Παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης τελεσίδικων αποφάσεων - 

πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων επεμβάσεων, περιφράξεων, 

κατασκευών, εγκαταστάσεων και κτισμάτων που βρίσκονται σε 

κοινόχρηστη ζώνη αιγιαλού και παραλίας, σε δάση, δασικές, 

αναδασωτέες εκτάσεις, εθνικό δρυμό καθώς και εντός πολεοδομικού 

ιστού, ρέματα ή άλλες περιβαλλοντικά ευαίσθητες ή προστατευόμενες 

περιοχές,, τα οποία, σύμφωνα με τις λίστες των αρμόδιων Τπηρεσιών 

καταγραφής τους (Δασαρχεία, Κτηματικές Τπηρεσίες, ΤΔΟΜ) είναι 

άμεσα εκτελεστά καθώς έχουν καταστεί αμετάκλητα ή έχει συνταχθεί 

πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής με το αρμόδιο δασαρχείο. 

Διάρκεια ύμβασης 
Από την υπογραφή της σύμβασης έως τις 31/12/2022 και έως 

εξαντλήσεως του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. 

Κριτήριο 

κατακύρωσης 

Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει  

της τιμής 

Κοινό λεξιλόγιο για 

τις δημόσιες 

συμβάσεις (CPV) 

90720000-0 (Προστασία του Περιβάλλοντος) 

Προϋπολογισθείσα 

δαπάνη 

Εννιακόσιες δεκαπέντε χιλιάδες τριακόσια είκοσι δύο ευρώ και 

πενήντα οκτώ λεπτά (915.322,58) € χωρίς ΥΠΑ 24%, ήτοι ένα 

εκατομμύριο εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ 

(1.135.000,00)€ συμπεριλαμβανομένου ΥΠΑ 24%. 

Υορέας 

Φρηματοδότησης 
Πράσινο Σαμείο 

Διαδικτυακός 

τόπος υποβολής 

προσφοράς 

Διαδικτυακή πύλη: www.promitheus.gov.gr του ΕΗΔΗ 

Ημερομημία Αποστολής 

προς Δημοσίευση στημ 

επίσημη εφημερίδα τωμ 

Ευρωπαϊκώμ Κοιμοτήτωμ: 

Πέμπτη, 23/07/2020 

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

Διαγωμισμού στημ 

διαδικτυακή πύλη του 

ΚΗΜΔΗ και του ΕΗΔΗ 

Σρίτη, 28/07/2020 

Ημερομηνία 

Έναρξης Τποβολής 

Προσφορών 

Σετάρτη, 29/07/2020, 8.00π.μ. 

Καταληκτική 

ημερομηνία και 

ώρα ηλεκτρονικής 

υποβολής 

προσφορών 

01/09/2020 και ώρα 15:00μ.μ. 

Ημερομηνία 

αποσφράγισης 

προσφορών 

Σέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής προσφορών, ήτοι: 

07/09/2020 και ώρα 11:00 π.μ. 

Δυνατότητα 

εναλλακτικής 

προσφοράς 

Όχι 

Φρόνος ισχύος 

προσφορών 

Δέκα (10) μήνες, ήτοι 300 ημερολογιακές ημέρες από την 

επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών 

 

 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί μέσω της διαδικτυακής πύλης Ε..Η.ΔΗ.. (α/α ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού 95242) https://ebs.eprocurement.gov.gr, σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο 

σώμα της παρούσας διακήρυξης και τα παραρτήματα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο 

τμήμα της: 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι: Αναλυτική Περιγραφή Υυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 

ύμβασης 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ II:   Τποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών υμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ III: Τπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV: Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο υμβάσεων (ΕΕΕ) 

  

https://ebs.eprocurement.gov.gr/
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1. ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ 

Επωνυμία 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΣΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΣΡΨΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΨΣΕΡΙΚΗ 

ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ 

ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ 

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΨΝ & 

ΔΙΑΦΕΙΡΙΗ ΤΛΙΚΟΤ 

Σαχυδρομική διεύθυνση Καθ. Ρωσσίδη 11 

Πόλη Θεσσαλονίκη 

Σαχυδρομικός Κωδικός 546 55 

Φώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL  51-52 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL) www.damt.gov.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες (για τους γενικούς 

όρους της διακήρυξης και την ηλεκτρονική 

διαδικασία) 

Ελένη Αβραμίδου 

Σηλέφωνο επικοινωνίας 2313309151 

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο tpdy@damt.gov.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες (για το μέρος της 

διακήρυξης που αφορά στα κριτήρια επιλογής, 

κριτήριο ανάθεσης, τεχνική και οικονομική 

προσφορά, φυσικό αντικείμενο - τεχνικές 

προδιαγραφές και όρους εκτέλεσης) 

τυλιανή αρρή 

Σηλέφωνα επικοινωνίας 2313 309151 / 2313 309707 

1.1 τοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

http://www.damt.gr/
mailto:a.gatsidi@prv.ypeka.gr
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Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η αναθέτουσα αρχή είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, αποτελεί 

Κεντρική Κυβερνητική Αρχή (ΚΚΑ) και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση, Τποτομέας Κεντρικής 

Κυβέρνησης. 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.  

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει ως η κύρια δραστηριότητά της την παροχή γενικών δημόσιων 

υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και την ορθολογική διαχείριση του κρατικού πλούτου και 

των φυσικών πόρων. Ελέγχει τη λειτουργία λατομείων και την αποκατάσταση του 

περιβάλλοντος με τη λήξη της εκμετάλλευσης, προωθεί πολιτικές Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας, φροντίζει για τη βέλτιστη διαχείριση και την αποτελεσματική προστασία των 

υδάτινων πόρων με παράλληλη ευαισθητοποίηση και ενίσχυση του ρόλου των κοινωνικών 

φορέων. Μεριμνά για την ορθή εφαρμογή της περιβαλλοντικής και της πολεοδομικής 

νομοθεσίας επιμελούμενη της εξέτασης θεμάτων αποκατάστασης ΦΑΔΑ και ρυπασμένων 

χώρων, έγκρισης, τροποποίησης και ανανέωσης περιβαλλοντικών όρων, πολεοδομικού 

σχεδιασμού και αιτημάτων παρεκκλίσεων από τις πολεοδομικές διατάξεις. το πλαίσιο 

αντιμετώπισης της αυθαίρετης δόμησης ενεργεί για την υλοποίηση κατεδαφίσεων 

αυθαίρετων κατασκευών και την αποκατάσταση του δομημένου ή φυσικού περιβάλλοντος. 

Η αρμόδια υπηρεσία για ενέργειες αναφορικά με το αντικείμενο της σύμβαση της, είναι η 

Δ/νση Σεχνικού Ελέγχου της Α.Δ.Μ.-Θ 

τοιχεία Επικοινωνίας  

α) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου Ε..Η.ΔΗ. στον τόπο του διαγωνισμού. 

β) Σα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.grτου 

Ε..Η.ΔΗ. και μέσω της ιστοσελίδας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης στη 

διαδικτυακή πύλη http:// www.damt.gov.gr.  

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




ειίδα 10 απφ 154 

γ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι 

γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω 

εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.promitheus.gov.gr 

 

1.2 τοιχεία Διαδικασίας-Xρηματοδότηση  

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός είναι ηλεκτρονικός άνω των ορίων και διεξάγεται με την ανοικτή διαδικασία 

του άρθρου 27του Ν.  4412/16 , όπως ισχύει σήμερα. 

Φρηματοδότηση της σύμβασης  

Υορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Πράσινο Σαμείο, σύμφωνα με τις 

διατάξεις των παρ. 1β και 2β, του πρώτου άρθρου της ΠΝΠ (Α' 149), όπως κυρώθηκε με το 

άρθρο του N. 4576/2018 (Α'196).  

Για το έργο έχει εκδοθεί η Τ.Α. με αρ.πρωτ. 2560/24-04-2020 (ΑΔΑ: ΧΑΝΞ46Χ844-ΦΓΜ) με 

θέμα: « Σροποποίηση της υπ.αριθμ. 795/05-02-2020 (ΑΔΑ:92Κ46Χ844-0ΓΓ) Τ.Α. «Έγκριση του 

Φρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Σαμείου « συνεχιζόμενα προς χρηματοδότηση 

έργα στο έτος 2020» και διάθεση πίστωσης ποσού 20.482.928,96€ για την υλοποίησή του» και 

διάθεση πίστωσης ποσού 18.829.895,63€ για την υλοποίησή του (σχετική Απόφαση Δ.. 

Πράσινου Σαμείου 177.2/15-04-2020 (ΑΔΑ: ΨΔΦΓ46Χ844-7ΝΚ) με θέμα: «Σροποποίηση της 

Απόφασης Δ.. 171.7/2020 (ΑΔΑ: Ρ4ΖΦ46Χ844-ΙΝ9) με θέμα: Έγκριση του Φρηματοδοτικού 

Προγράμματος του Πράσινου Σαμείου «υνεχιζόμενα προς χρηματοδότηση έργα στο έτος 

2020» και έγκριση του σχεδίου τροποποίησης της υπ΄ αρ. 795/05-02-2020 Τ.Α.».) 

Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πράσινου Σαμείου βάσει της απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης με αρ.πρωτ. 808/06-02-2020 (ΑΔΑ: ΨΧ446Χ844-ΠΗ8) όπως αυτή ανακλήθηκε 

εν μέρει με την με αρ.πρωτ. 2593/27-04-2020 (ΑΔΑ:Χ44Χ46Χ844-ΦΤΥ) 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
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1.3 υνοπτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 

σύμβασης  

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων - 

πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων επεμβάσεων, περιφράξεων, κατασκευών, 

εγκαταστάσεων και κτισμάτων που βρίσκονται σε κοινόχρηστη ζώνη αιγιαλού και παραλίας, 

σε δάση, δασικές, αναδασωτέες εκτάσεις, εθνικό δρυμό καθώς και εντός πολεοδομικού ιστού, 

ρέματα ή άλλες περιβαλλοντικά ευαίσθητες ή προστατευόμενες περιοχές,, τα οποία, σύμφωνα 

με τις λίστες των αρμόδιων Τπηρεσιών καταγραφής τους (Δασαρχεία, Κτηματικές Τπηρεσίες, 

ΤΔΟΜ) είναι άμεσα εκτελεστά καθώς έχουν καταστεί αμετάκλητα ή έχει συνταχθεί 

πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής με το αρμόδιο δασαρχείο. 

Σο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης περιλαμβάνει τη μεταφορά δια ξηράς και την ορθή 

διάθεση των Απόβλητων Εκσκαφών Κατεδαφίσεων Κατασκευών (ΑΕΚΚ) σε νομίμως 

υφιστάμενους, λειτουργούντες και κατάλληλα - ειδικά αδειοδοτημένους χώρους και με 

κατάλληλα, για το σκοπό αυτό, μεταφορικά μέσα καθώς και την πλήρη και κατάλληλη 

αποκατάσταση του περιβάλλοντος στην περιοχή εκτέλεσης εργασιών κατεδάφισης, με 

επαναφορά αυτού στην προ των επεμβάσεων κατάσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 

εκδοθείσες διοικητικές πράξεις για την απομάκρυνση των αυθαίρετων επεμβάσεων – 

κατασκευών από την, κατά περίπτωση, αρμόδια προς τούτο υπηρεσία.  

Οι προς υλοποίηση διοικητικές πράξεις αποτελούν μία ενιαία Ομάδα ΠΚ με σκοπό την 

αποτελεσματικότερη και ενιαία διαχείριση του αντικειμένου, το οποίο εκ φύσης παρουσιάζει 

αυξημένες ιδιαιτερότητες και δυσκολίες στην υλοποίηση. Για την ορθότερη διαχείριση των 

δημόσιων πόρων και τη βέλτιστη παρακολούθηση, διασφάλιση και εκτέλεση των αποφάσεων 

κατεδάφισης, η παρούσα σύμβαση εκτός από την προαναφερθείσα Ομάδα, περιλαμβάνει και 

την Τποομάδα Α, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας διακήρυξης, με 

κριτήριο τη μεθοδολογία επιλογής των αρχικών αυθαίρετων κατασκευών που απαρτίζουν 

την Ομάδα ΠΚ, τη γεωγραφική περιοχή αναφοράς το30υ αντικειμένου της σύμβασης και τους 

όρους της χρηματοδοτούσας αρχής, με βάση την αρμόδια υπηρεσία καταγραφής των προς 

κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών, σύμφωνα με τον πίνακα πρωτοκόλλων κατεδάφισης 

του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ι - (Αναλυτική Περιγραφή Υυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 

ύμβασης), της παρούσας. 

Πιο συγκεκριμένα: 
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Η Ομάδα ΠΚ περιλαμβάνει: 

Εξήντα εννέα (69) αποφάσεις - πρωτόκολλα κατεδάφισης αυθαιρέτων σε κοινόχρηστη ζώνη 

αιγιαλού και παραλίας, δασικές εκτάσεις και πολεοδομικό ιστό στους Δήμους Καλαμαριάς – 

Θερμαϊκού – Βόλβης – Κασσάνδρας – ιθωνίας και Αριστοτέλη, στις περιοχές Ν.  Κρήνη, 

Αρετσού, Καραμπουρνάκι, Επανομή, Ασπροβάλτα, Υούρκα, ίβηρη, Καλλιθέα, Καλάνδρα, 

Ποσείδι, Άθυτος, Νικήτη, Πόρτο Κουφό, Κάτω Κρινάκια, Ιερισσό. 

Επισημαίνεται ότι η Ομάδα ΠΚ περιλαμβάνει, εκτός των ανωτέρω εξήντα εννέα (69) 

αποφάσεων - πρωτοκόλλων, και την Τποομάδα Α είκοσι επτά (27) αποφάσεων πρωτοκόλλων 

κατεδάφισης αυθαιρέτων σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας στους Δήμους Καλαμαριάς, 

Θεσσαλονίκης, Πυλαίας – Φορτιάτη, ιθωνίας και Κασσάνδρας. 

Οι ως άνω είκοσι επτά (27) αποφάσεις - πρωτόκολλα κατεδάφισης θα εκτελεστούν μόνο στην 

περίπτωση που κάποιες από τις αποφάσεις των εξήντα εννέα (69) Πρωτόκολλων 

Κατεδάφισης της Ομάδας ΠΚ, αδυνατούν να εκτελεστούν (ενδεικτικά λόγω αναστολής 

εκτέλεσης διά διοικητικής ή δικαστικής οδού, εκτέλεσης με ίδια μέσα από τον ιδιοκτήτη, 

νομιμοποίησης, ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους, κ.α.) και εφόσον έχουν εκτελεστεί τα 

υπόλοιπα Πρωτόκολλα Κατεδάφισης της Ομάδας ΠΚ' μέχρι το όριο του προϋπολογισμού της 

σύμβασης, και σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία. Η επιλογή της/των προς εκτέλεση 

Διοικητικών Πράξεων από την υποομάδας Α θα γίνει με κριτήριο το προς διάθεση ποσό 

(οικονομικό αντίκρισμα των αποφάσεων που για οποιονδήποτε λόγο κατέστη αδύνατο να 

υλοποιηθούν), τη γεωγραφική περιοχή, την οικονομία κλίμακας καθώς και τα λοιπά κριτήρια 

που υποδείχθηκαν από το Πράσινο Σαμείο.  

τον παρόντα διαγωνισμό γίνονται δεκτές προσφορές, που υποβάλλονται για το σύνολο της 

Ομάδας ΠΚ. 

Δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που υποβάλλονται για 

μέρος της Ομάδας. 

Η σύμβαση θα εκτελεστεί κατά τα έτη 2020-2021 και 2022 με έναρξη ισχύος από την 

υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έως τις 31/12/2022 και έως εξαντλήσεως του φυσικού 

και οικονομικού αντικειμένου. 
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Αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι - (Αναλυτική 

Περιγραφή Υυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της ύμβασης), της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με κριτήριο την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή), ήτοι ως ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στην 

προϋπολογισθείσα δαπάνη, που προκύπτει από την άθροιση των δαπανών των εργασιών 

εκτέλεσης των πρωτοκόλλων κατεδάφισης. 

Με την υποβολή προσφοράς τεκμαίρεται η εκ μέρους του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

πλήρης γνώση και αποδοχή των όρων της διακήρυξης, των τεχνικών προδιαγραφών και των 

απαιτήσεων, που αφορούν στην παρούσα σύμβαση. 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ' 

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 

και ιδίως: 

Α. Σους Νόμους και τα Προεδρικά Διατάγματα : 

1. Σις διατάξεις του Ν.  4622/2019«Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και 

διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας 

διοίκησης» (Α'133). 

2. Σα άρθρα 280, 283 , παρ. 4 και 100  του Ν. 3852/2010 (ΥΕΚ 87/Α΄/07-06-2010), «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», με τις οποίες συνίσταται ως ενιαία αποκεντρωμένη μονάδα διοίκησης 

του Κράτους η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, καθώς και περί 

σύναψης προγραμματικών συμβάσεων. 

3. Σο άρθρο 4 του Ν.  4576/2018« Κύρωση .....  και δ) της από 10 Αυγούστου 2018 

Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου ................... κ.λ.π.» (Α'196). 

4. Σις διατάξεις του αρ.52 του Ν.  4559/2018«Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Ιόνιο 

Πανεπιστήμιο και άλλες διατάξεις» (Α'142). 
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5. Σις διατάξεις του Ν.  4412/2016«Δημόσιες υμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Τπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25 ΕΕ)», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει (Α'147). 

6. Σις διατάξεις του Ν.  4270/2014«Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», (Α'143), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (Α'143). 

7. Σις διατάξεις του Ν.  4172/2013«Αρχές Υορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 

εφαρμογής του Ν.  4046/2012, του Ν. 4093/2012 & του Ν. 4127/2013 και άλλες 

διατάξεις» (Α' 167). 

8. Σις διατάξεις του Ν.  4152/2013«Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των Ν.  4046/2012, 

4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα της παρ.Ζ : Προσαρμογή της Ελληνικής 

νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Υεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση 

των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (Α'107) . 

9. Σις διατάξεις του Ν 4129/2013 (Α' 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 

υνέδριο». 

10. Σις διατάξεις του Ν.  4155/2013«Εθνικό ύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

υμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

11. Σις διατάξεις του Ν.  4013/2011«περί ύστασης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων υμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων υμβάσεων...» 

(Α'204), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

12. Σις διατάξεις του άρθρου 26του Ν .4024/2011«υγκρότηση συλλογικών οργάνων 

της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με κλήρωση» (Α'226). 

13. Σις διατάξεις του Ν.  3861/2010«Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων και πράξεων των Κυβερνητικών, Διοικητικών και Αυτοδιοικητικών 

Οργάνων στο Διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», (Α'112), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

14. Σις διατάξεις του Ν.  3419/2005«Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & 

εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (Α'114), όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 
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15. Σις διατάξεις του Ν.  2690/1999 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και 

άλλες διατάξεις» (Α'45), όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει. 

16. Σις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.  2198/1994«Παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος», (Α'43), όπως ισχύει. 

17. Σις διατάξεις του Π.Δ.  142/2010 «Οργανισμός της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας - Θράκης» (Α'235). 

18. Σις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 περί «Ανάληψης υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

(Α'145). 

19. Σις διατάξεις του Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε 

δημόσια έγγραφα και στοιχεία» (Α' 34). 

20. Σις διατάξεις του άρθρου 90του Κώδικα νομοθεσίας για την Κυβέρνηση 

και τα Κυβερνητικά όργανα,  όπως κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο  του Π.Δ. 

63/2005 (Α' 98). 

21. Σο άρθρο 6  του Π.Δ. 267/1998«Διαδικασία χαρακτηρισμού και κατεδάφισης νέων 

αυθαιρέτων κατασκευών, τρόπος εκτίμησης της αξίας και καθορισμός του ύψους των 

προστίμων αυτών» (Α'195). 

22. Σις διατάξεις του Ν. 4495/2017«Έλεγχος και προστασία του Δομημένου 

Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α΄ 167) 

23. Σις διατάξεις του Ν. 2971/2001«Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις» (Α΄ 285) 

24. Σις διατάξεις του Ν. 998/1979«Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν 

γένει εκτάσεων της Φώρας» (Α΄289) 

25. Σις διατάξεις του Ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός»(Α΄ 79) 

26. Σις διατάξεις του Ν. 1577/1985  «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (Α΄210) 

27. Κάθε άλλη γενική ή ειδική διάταξη ρυθμίζει θέματα αντιμετώπισης αυθαίρετης 

δόμησης.  
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Β. Σις Αποφάσεις και τα Έγγραφα  

1. Σην υπ’ αριθμ. 14138/15-05-2017 (ΥΕΚ 250/τ.Τ.Ο.Δ.Δ./26-05-2017 – 

ΑΔΑ:ΨΨ09465ΦΘ7 – ΗΜΞ) Απόφαση του Τπουργού Εσωτερικών  «Διορισμός του 

Ιωάννη άββα του Κωνσταντίνου ως υντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης» 

2. Σην υπ’ αριθμ. 35748/2017 (ΥΕΚ 1971 Β΄/07-06-2017) απόφαση υντονιστή 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης  «Ανάθεση άσκησης αρμοδιοτήτων 

σε οργανικές μονάδες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης και 

παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής πράξεων και εγγράφων «Με εντολή υντονιστή» 

στους προϊσταμένους των οργανικών μονάδων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας - Θράκης», όπως τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε με την αριθμ. 

οικ.3784/22.01.2019 (ΥΕΚ 383/τ.Β’/13-2-2019) απόφαση υντονιστή της ΑΔΜ-Θ. 

3. Σην υπ' αριθ. 57654/22.05.2017απόφαση  περί Ρύθμισης ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

υμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.) του Τπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης (Β' 1781). 

4. Σην υπ. αριθ. 1191/14.03.2017 (Β'969) ΚΤΑ  των Τπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας 

& Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών περί Καθορισμού του χρόνου, τρόπου 

υπολογισμού της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), καθώς και των λοιπών 

λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016. 

5. Σην υπ' αριθ. ΠΟΛ 1061/24.05.2016  περί κοινοποίησης διατάξεων του νόμου 

«Επείγουσες διατάξεις για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και 

διαρθρωτικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις» για την 

αύξηση του ΥΠΑ Ε 24% και την κατάργηση των μειωμένων συντελεστών στη δεύτερη 

ομάδα νησιών. 

6. Σο υπ' αριθ. 2/95117/0026/29.11.2013 έγγραφο του Τπουργείου Οικονομικών 

«Τπολογισμός τελών χαρτοσήμου επί της κράτησης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων υμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ). 

7. Σις ειδικές διατάξεις για την κατεδάφιση κατασκευών από αμίαντο , τη 

μεταφορά και τη διαχείριση και συγκεκριμένα: την Κ.Τ.Α.  8243/113/26-2-
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1991 (Β'138), την Κ.Τ.Α.  50910/2727/16-12-2003 (Β'1909), το Π.Δ. 

212/2006 (Α'212), την Τ.Α. 15616/398/3-8-2010  (Β'1340), το Ν.  4042/2012 (Α' 

24), την Κ.Τ.Α. 4229/2013 (Β'318) και το Π.Δ. 52/2015 (Α'81). 

8. Σην υπ' αριθ. 2024709/601/0026/08.04.1998 Απόφαση  περί καθορισμού των 

δικαιολογητικών των δαπανών του Δημοσίου για προμήθειες και εργασίες (Β'431), 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

9. Σην υπ' αρ. 56902/215 (Β' 1924) Απόφαση του Τπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Σεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού υστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

10. Σην υπ' αριθ. Α.40.4/163/2013 απόφαση «Ρυθμίσεις για α) τη διαδικασία και τον 

τρόπο ηλεκτρονικής επιβεβαίωσης της λήψης και της ασφαλούς χρονοσήμανσης, β) τις 

προδιαγραφές και τα πρότυπα του συστήματος για τη γνωστοποίηση εγγράφων σε 

φυσικά πρόσωπα ή ΝΠΙΔ με χρήση ΣΠΕ και γ) την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων 

μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα και των φυσικών προσώπων ή ΝΠΙΔ» (Β'401). 

11. Σην υπ' αριθ. πρωτ. 50844/11-05-2018 (Τ.Ο.Δ.Δ. 279) Απόφαση του Τπουργού 

Οικονομίας και Ανάπτυξης περί «υγκρότηση και ορισμός μελών γνωμοδοτικής 

επιτροπής επί της επάρκειας των ληφθέντων επανορθωτικών μέτρων οικονομικών 

φορέων προς απόδειξη της αξιοπιστίας τους». 

12. Σις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές 

διατάξεις, που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 

της παρούσας, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, 

κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου, που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν 

προοίμιο. 

Γ. Πέραν αυτών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω : 

1. H υπ. Αριθ. 35296/21-07-2020 (ΑΔΑ: 63ΨΔΟΡ1Τ-8Ν1) απόφαση «υγκρότηση  

επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή 

υπηρεσιών εκτέλεσης τελεσίδικων αποφάσεων-πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων 

επεμβάσεων, περιφράξεων, κατασκευών, εγκαταστάσεων και κτισμάτων που 
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βρίσκονται σε κοινόχρηστη ζώνη αιγιαλού και παραλίας, σε δάση, δασικές, 

αναδασωτέες εκτάσεις, εθνικό δρυμό καθώς και εντός πολεοδομικού ιστού, ρέματα ή 

άλλες περιβαλλοντικά ευαίσθητες ή προστατευόμενες περιοχές, τα οποία, σύμφωνα με 

τις λίστες των αρμόδιων Τπηρεσιών καταγραφής τους (Δασαρχεία, Κτηματικές 

Τπηρεσίες, ΤΔΟΜ) είναι άμεσα εκτελεστά καθώς έχουν καταστεί αμετάκλητα ή έχει 

συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής με το αρμόδιο δασαρχείο. 

2. Η υπ. αριθ. 150.13/2019(ΑΔΑ: 6ΓΨ946Χ844-Τ98) απόφαση του Δ.. του Πράσινου 

Σαμείου περί έγκρισης Φρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Σαμείου 

«υνεχιζόμενα προς χρηματοδότηση έργα στο έτος 2019» . 

3. Η υπ. αριθ. πρωτ. 795/05-02-2020 (ΑΔΑ: 92Κ46Χ844-0ΓΓ) απόφαση «Έγκριση 

Φρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Σαμείου «υνεχιζόμενα προς 

χρηματοδότηση έργα στο έτος 2020» και διάθεση πίστωσης ποσού 20.482.928,96€ για 

την υλοποίησή του». 

4. Η Τ.Α. με αρ. πρωτ. 2560/24-04-2020 (ΑΔΑ: ΧΑΝΞ46Χ844-ΦΓΜ) με θέμα: « 

Σροποποίηση της υπ. αριθμ. 795/05-02-2020 (ΑΔΑ:92Κ46Χ844-0ΓΓ) Τ.Α. «Έγκριση του 

Φρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Σαμείου « συνεχιζόμενα προς 

χρηματοδότηση έργα στο έτος 2020» και διάθεση πίστωσης ποσού 20.482.928,96€ για 

την υλοποίησή του» και διάθεση πίστωσης ποσού 18.829.895,63€ για την υλοποίησή 

του  

5. Η Απόφαση Δ.. Πράσινου Σαμείου 177.2/15-04-2020 (ΑΔΑ: ΨΔΦΓ46Χ844-7ΝΚ) με 

θέμα: «Σροποποίηση της Απόφασης Δ.. 171.7/2020 (ΑΔΑ: Ρ4ΖΦ46Χ844-ΙΝ9) με θέμα: 

Έγκριση του Φρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Σαμείου «υνεχιζόμενα 

προς χρηματοδότηση έργα στο έτος 2020» και έγκριση του σχεδίου τροποποίησης της 

υπ΄ αρ. 795/05-02-2020 Τ.Α.».) 

6. Η απόφαση ανάληψης υποχρέωσης με αρ. πρωτ. 808/06-02-2020 (ΑΔΑ: ΨΧ446Χ844-

ΠΗ8) όπως αυτή ανακλήθηκε εν μέρει με την με αρ. πρωτ. 2593/27-04-2020 

(ΑΔΑ:Χ44Χ46Χ844-ΦΤΥ) 

7. To αρίθμ. πρωτ. oικ. 35480/22-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20REQ007065532) Εσωτερικό 

ημείωμα- Πρωτογενές αίτημα του Σμήματος Σεχνικής Τποστήριξης ΚΜ της Δ/νσης 

Σεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για τον 

διαγωνισμό του θέματος.  
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8. Σο εγκεκριμένο αίτημα με αρίθμ. πρωτ. oικ. 35482/22-07-2020  (ΑΔΑΜ: 

20REQ007065630) του Σμήματος Σεχνικής Τποστήριξης ΚΜ της Δ/νσης Σεχνικού 

Ελέγχου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης για τον διαγωνισμό του 

θέματος με χρηματοδότηση που βαρύνει το χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου 

Σαμείου και τα ειδικότερα αναφερόμενα στη συνημμένη Διακήρυξη (05/2020). 

 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων υμβάσεων (Ε..Η.Δ.Η..) α/α ηλ. διαγων. 95242, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 

της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ: Σετάρτη, 29-07-2020 8.00π.μ. 

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ: Σρίτη, 01-09-2020, 15:00 μ.μ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ: Δευτέρα 07-09-2020,11:00 

πμ 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο σύστημα. Προσφορές που θα υποβληθούν μετά την ως άνω 

ημερομηνία και ώρα ή θα υποβληθούν με επιστολή εκτός (Ε..Η.Δ.Η..), λογίζονται ως 

απαράδεκτες και επιστρέφονται. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

υστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το ύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο άρθρο 37του Ν.  4412/2016και το άρθρο 9 της Τ.Α. 56902/215 

«Σεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού υστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων υμβάσεων (Ε..Η.ΔΗ.)». 

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

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 

23/07/2020 στην Τπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης θα καταχωρηθούν: 

■ στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων υμβάσεων (ΚΗΜΔΗ). 

■ στη διαδικτυακή πύλη του Ε..Η.ΔΗ..: http://www.promitheus.gov.gr,  

όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης στην πλατφόρμα 

ΕΗΔΗ έλαβε υστημικό Αύξοντα Αριθμό : 95242 

■ Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην 

περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν.  3861/2010, θα αναρτηθεί 

στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/  (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

ΔΙΑΤΓΕΙΑ). 

■ Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας 

αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.damt.gov.gr  στην διαδρομή: 

Ανακοινώσεις/Διαγωνισμοί. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Φ του 

Προσαρτήματος Α του Ν.  4412/2016 . 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.damt.gr/
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Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα, που 

επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 

υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν, γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα 

των πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

2.1  Γενικές Πληροφορίες  

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης  

Σα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης είναι τα ακόλουθα: 

■ Η προκήρυξη της σύμβασης. 

■ Η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτήματά της, που αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος αυτής. 

■ Οι συμπληρωματικές πληροφορίες, που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 

διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

Σα έγγραφα με βάση τα οποία θα γίνει η εκτέλεση της σύμβασης, σε περίπτωση 

ασυμφωνίας μεταξύ των όρων που περιέχουν, έχουν την κάτωθι σειρά ισχύος: 

■ Η σύμβαση ( υμφωνητικό) 

■ Η διακήρυξη με τα παραρτήματά της 

■ Συχόν συμπληρωματικές πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από 

την αναθέτουσα αρχή. 

■ Η τεχνική και οικονομική προσφορά του/των αναδόχου/-ων. 

2.1.2  Παροχή Διευκρινίσεων  

Σα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα 

(10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται 

αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr , του Ε..Η.ΔΗ.. 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών - διευκρινίσεων υποβάλλονται από 

εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν 

σχετικά διαπιστευτήρια, που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 

και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένο. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων, που υποβάλλονται με άλλο τρόπο, τα οποία 

συνοδεύονται από ηλεκτρονικό αρχείο που δεν είναι υπογεγραμμένο και που δεν 

υποβάλλονται εγκαίρως, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 

ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων 

των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 

οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν 

από την προθεσμία, που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών και 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών 

ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για 

την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των 

προθεσμιών. 

2.1.3  Γλώσσα  

Σα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Συχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. τα αλλοδαπά 

δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η υνθήκη της Φάγης της 5ης.10.1961, που 

κυρώθηκε με το Ν.  1497/1984 (Α'188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 

αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο 

της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Σα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
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εφαρμόζεται η υνθήκη της Φάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν.  1497/1984 (Α'188). 

Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική 

γλώσσα επικυρωμένη από δικηγόρο, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.  4194/2013 . 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από 

μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.4  Εγγυήσεις  

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1 εκδίδονται από πιστωτικά ή 

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περ. β' και γ' της 

παρ. 1 του άρθρου 14  του Ν.  4364/2016 (Α'13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 

μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Φώρου ή στα κράτη-μέρη της Δ και 

έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Σ.Α.Α - Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Σαμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 

Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Σαμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 

εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ' επιλογή των οικονομικών φορέων σύμφωνα με την 

ως άνω παράγραφο. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ' ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
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στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Υ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για 

κάθε μέλος της ένωσης),  

ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, [επισημαίνεται  ότι, 

σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση 34/1992 του ΝΚ , στα γραμμάτια σύστασης αρχικής 

χρηματικής εγγυοδοτικής παρακαταθήκης του Σαμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, εκ της 

φύσεως δεν μπορεί να τεθεί ο όρος «...ότι εγγυούμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολή 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως.» 

[(υπ' αριθ. 2756/23-05-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.Τ. (ΑΔΑ: 7ΝΡΟΞΣΒ-975)] και ββ) ότι σε 

περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

προσφορών,  

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου 

προς τον οποίο απευθύνεται και  

ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 

εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

το Παράρτημα II της παρούσας παρατίθενται σχετικά υποδείγματα εγγυητικών 

επιστολών. 

χετικό υπόδειγμα δελτίου σύστασης χρηματικών εγγυοδοτικών παρακαταθηκών υπάρχει 

στον ιστότοπο του Σαμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (www.tpd.gr). 

http://www.tpd.gr/
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2.2  Δικαίωμα υμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής  

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 

είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Δ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

υμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου 

και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις 

οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους 

ανατεθεί η σύμβαση. 

3. τις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη 

της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2  Εγγύηση συμμετοχής  

 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

κατατίθεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής, που ανέρχεται στο 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ήτοι 

δεκαοκτώ χιλιάδες τριακόσια δέκα ευρώ (18.310 €), μη συνυπολογιζόμενων των 

δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης εκτός ΥΠΑ, με ανάλογη 

στρογγυλοποίηση. 
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 H εγγυητική επιστολή θα συνταχθεί με βάση τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.1.4 

της παρούσας διακήρυξης. 

χετικό υπόδειγμα παρατίθεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. 

την περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και 

τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων, 

που συμμετέχουν στην ένωση. 

 Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες 

μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της 

παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. 

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, να 

ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη της, τη διάρκεια ισχύος 

της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

 Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 72  του Ν.  4412/2016 . 

 Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του 

κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που 

αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.7 της παρούσας διακήρυξης, δεν προσκομίσει 

εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει 

εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3  Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαγωνιστική διαδικασία προσφέρων 

οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο 

φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών 

φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1 Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν 

από τους ακόλουθους λόγους: 
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α)συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 

της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 

11.11.2008 σ.42), 

β)δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 

καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ενωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση 

της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και 

όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 

φορέα, 

γ)απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ 

C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το Ν.  2803/2000 (Α' 48), 

δ)τρομοκρατικά εγκλήματαή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΤ του υμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για 

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 

αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται 

στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της 

Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του υμβουλίου της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 

25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν.  

3691/2008 (Α' 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως 

ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
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και του υμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΤ 

του υμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην 

εθνική νομοθεσία με το Ν.  4198/2013 (Α' 215). 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 

ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το 

πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 

φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  

β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, 

καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου, 

γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου, 

δ) ε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τους νόμιμους 

εκπροσώπους τους. 

2.2.3.2.  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης οποιοσδήποτε οικονομικός φορέας, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

 α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει 

διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και 
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 β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

 Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 

των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε 

δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

 γ) όταν η αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα 

μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό 

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

υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με 

την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β' 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως 

«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά 

από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του ώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 

αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα' και ββ' κυρώσεις πρέπει να έχουν 

αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

2.2.3.3.  Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις 

ακόλουθες καταστάσεις: 

 (α) εάν έχει αθετήσει τις ισχύουσες υποχρεώσεις του, που απορρέουν από τις 

διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
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νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α', σύμφωνα με το άρθρο 18 παρ 2 του Ν. 4412/16 . 

 (β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 

 (γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44  του 

Ν.  3959/2011 , η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις 

που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες 

με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

 (δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του 

άρθρου 24  του Ν.  4412/2016  δεν μπορεί να θεραπευθεί 

αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

 (ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη 

συμμετοχή του οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας 

σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48του Ν.  4412/2016 , 

δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

 (στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 

σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 

σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

 (ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 

λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει 

τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται κατ' εφαρμογή της παραγράφου 2.2.7.1 της παρούσας, 
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 (η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 

 (θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο 

οικονομικός φορέας έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το 

οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

 Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν 

έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη 

από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

2.2.3.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι 

βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη 

διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, ο προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή 

στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης εάν δεν καλύπτει τις 

προϋποθέσεις και τις υποχρεώσεις, που περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

της παρούσας. 

2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις 

που αναφέρονται στο παρόν άρθρο, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, 

προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να 

αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 

αποκλεισμού (αυτοκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 

οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Σα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 

συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 

αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, 

γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. 

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
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διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε 

διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να 

κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού 

που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.7. Η απόφαση για τη διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών 

μέτρων κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου  73του Ν.  4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική 

απόφαση του άρθρου 74του Ν.  4412/2016 , η ποινή του αποκλεισμού 

αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της 

σύμβασης. 

 

2.2.4  Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4.1.  Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο του διαγωνισμού. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση 

ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α' του Ν.  4412/2016 . Εφόσον οι 

οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου 

οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, 

η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή 

ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση 

ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος. 

την περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Φώρου (Ε.Ο.Φ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Δ, ή σε τρίτες χώρες 

που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται 

να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. 
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Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο 

οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή 

τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία. 

Εφόσον οι οικονομικοί φορείς πρέπει να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη 

συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν υπηρεσίες στη χώρα καταγωγής 

τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση 

αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού. 

2.2.4.2.  Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς: 

(α) απαιτείται να έχουν ειδικό κύκλο εργασιών, στον τομέα δραστηριοτήτων του 

αντικειμένου του παρόντος διαγωνισμού, ήτοι κατεδαφίσεις κτιρίων και κατασκευών – 

εγκαταστάσεων εν γένει, κατά τις τρεις (3) τελευταίες διαχειριστικές χρήσεις (2017, 2018, 

2019) αθροιστικά ή για όσο χρόνο δραστηριοποιούνται, εφόσον αυτός είναι μικρότερος, 

ποσού τουλάχιστον ίσου με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς Υ.Π.Α., ή την 

επιμέρους εκτιμώμενη αξία χωρίς Υ.Π.Α. 

(β) να είναι ασφαλισμένοι για κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων για την έναντι τρίτων 

αστική ευθύνη για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες από αποκλειστική αμέλεια του 

αναδόχου ή των υπαλλήλων του ή των προστηθέντων του, ανεξάρτητα από τον αριθμό 

των παθόντων, οι οποίοι τυχόν θα εγείρουν αξίωση αποζημίωσης κατά τη διάρκεια της 

ασφαλιστικής περιόδου. Σο ποσό ασφάλισης θα είναι αξίας τουλάχιστον ίσης με την 

εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς Υ.Π.Α., για το οποίο θα υποβληθεί προσφορά. 

2.2.4.3.  Σεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων για την 

παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, απαιτούνται τα εξής: 

α)  κατά τη διάρκεια των τριών (3) τελευταίων ετών να έχουν εκτελέσει τουλάχιστον 

δύο (2) συμβάσεις παροχής υπηρεσιών (ή διαφορετικά) κατεδαφίσεων  εκτιμώμενης 

αξίας τουλάχιστον ίσης με το 50 % της σύμβασης ( και αθροιστικά) χωρίς ΥΠΑ και εκ 
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των οποίων τουλάχιστον μία να  είναι εκτιμώμενης αξίας ίσης με το 10% της 

σύμβασης.  

β)  επιβλέπων Μηχανικός, ειδικότητας Πολιτικού Μηχανικού, κατηγορίας ΠΕ,  

γ)  κατάλληλο τεχνικό προσωπικό ανά συνεργείο εκτέλεσης εργασιών, ήτοι μηχανικό, 

τεχνικό ασφαλείας, εξειδικευμένους χειριστές μηχανημάτων, εργάτες, τεχνίτες κ.λπ. 

δ)  άμεση εφαρμογή των μέτρων ασφαλείας και υγιεινής και Σεχνικός Ασφαλείας, όπως 

προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις (Ν. 1568/85, Π.Δ. 17/96, Π.Δ.  

19/96, Π.Δ. 294/88, Π.Δ 305/96, Ν .  1396/83, Π.Δ. 447/75, Π.Δ.  

778/80, Π.Δ.  1073/81, Ν.  1430/84, Π.Δ.  395/94, Π.Δ. 396/94, Π.Δ.  

397/94, Π.Δ.  399/94, Π.Δ. 105/95, Π.Δ. 77/93, Π.Δ. 212/06, Π.Δ.  

149/06 ),  

ε)  κατάλληλος τεχνικός και μηχανολογικός εξοπλισμός, 

στ)  τα μηχανήματα και το προσωπικό να έχουν τις απαραίτητες και νόμιμες άδειες, 

ζ)  άδεια συλλογής και μεταφοράς οικοδομικών αποβλήτων, σύμφωνα με την ΚΤΑ 

50910/2727/2013 (Β' 1909 ). Η διαχείριση των αποβλήτων κατεδάφισης θα 

πρέπει να γίνει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ'αριθ. 

ΚΤΑ  36259/1757/Ε103/10  (Β' 1312). 

η)  εξειδίκευση και άδεια διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων (όπως αμίαντος, ή/και 

υλικά που περιέχουν αμίαντο) ή σύμβαση συνεργασίας με εταιρεία εξειδικευμένη και 

αδειοδοτημένη για τη διαχείριση αυτών των υλικών.  ε περίπτωση υφιστάμενης 

σχέσης συνεργασίας με  εξειδικευμένη αδειοδοτημένη εταιρεία, η τελευταία δεν 

αποτελεί τρίτο οικονομικό φορέα που δανείζει ικανότητα κατά την έννοια του 

άρθρου 78 του Ν. 4412/2016 . 

θ)  εγγραφή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. 

2.2.5 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 

διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να συμμορφώνονται με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 

περιβαλλοντικής διαχείρισης, καθώς και πρότυπα Τγείας & Ασφάλειας στην Εργασία. 
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2.2.6 τήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονομικοί φορείς, όσον αφορά στα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 

επάρκειας και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα επιλογής των 

παραγράφων 2.2.5 και 2.2.6 μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, 

ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. την περίπτωση αυτή, 

αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της 

σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 

Τπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις 

ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

την περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς στηριχθούν στις ικανότητες τρίτων, η 

αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα άρθρα 79, 80 και 81του Ν.  4412/2016  αν οι 

φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν 

τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τα 

άρθρα 73 και 74  του Ν.  4412/2016 . 

► Προς προκαταρκτική απόδειξη των ανωτέρω υποβάλλεται χωριστό Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο ύμβασης (ΕΕΕ) από τον φορέα, που προτίθεται να στηριχθεί ο 

προσφέρων. 

Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που 

δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των 

παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73  και του άρθρου 74  του Ν. 4412/2016 . Η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα 

για τον οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 73  και του άρθρου 

74 του Ν.  4412/2016 . 

2.2.7 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής  

2.2.7.1  Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: 

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και 
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β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 

και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν, κατά την υποβολή της προσφοράς 

τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 

παρ. 1 και 3 του Ν.   4412/2016Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο ύμβασης 

(ΕΕΕ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο, στην παρούσα, Παράρτημα IV, το 

οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν.  

1599/1986.Σο ΕΕΕ καταρτίζεται, βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς. Όταν ο οικονομικός φορέας στηρίζεται 

στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.   

4412/2016 , το ΕΕΕ περιέχει τις ως άνω πληροφορίες, όσον αφορά τους 

φορείς αυτούς. 

Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου ύμβασης (ΕΕΕ) του 

άρθρου 79του Ν.  4412/16 , είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του 

κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική 

απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 

της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική 

ευχέρεια του οικονομικού φορέα. Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα 

να υπογράφεται το ΕΕΕ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που 

αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73παρ. 1 του Ν.  

4412/2016 , όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

Ψς εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος 

άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 

ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 

υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο 

να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή 

για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
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την περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο ύμβασης (ΕΕΕ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε 

μέλος της ένωσης. 

Σο ΕΕΕ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

2.2.7.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Σο δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και 

προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 

2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών της παρούσας παραγράφου και κατά τη σύναψη της 

σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105παρ. 3 περ. γ του 

Ν.  4412/2016 . 

την περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών 

στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 

2.2.8 της παρούσας, οι φορείς, στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται, 

υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών, που αποδεικνύουν ότι 

δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας 

και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 

2.2.5 - 2.2.6). 

Α1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως 

του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο, που 

εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους 

ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 

προϋποθέσεις (εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, να έχει εκδοθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του). 
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Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης 

όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση 

του προηγούμενου εδαφίου αφορά: 

i) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 

Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

ii) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα 

σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού υμβουλίου και 

iii) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού 

υμβουλίου. 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β' πιστοποιητικό, 

που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή 

χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, καθώς και 

υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού ανάδοχου αναφορικά με τους 

οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο 

προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά 

Οργανισμούς κύριας και Επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει 

να καταβάλει εισφορές. 

Ειδικά για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α', πέραν 

του ως άνω πιστοποιητικού, υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του, 

όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ) για την περ. γ' της παραγράφου 2.2.3.2, πιστοποιητικό από τη 

Διεύθυνση Προγραμματισμού και υντονισμού της Επιθεώρησης 
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Εργασιακών χέσεων, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή του και από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 

προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 

χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση 

του ως άνω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη 

δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση 

του ΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

δ)Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι 

στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, 

πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν 

υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 

Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Σο πιστοποιητικό ότι το 

νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση 

εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. 

Σο πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των 

εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, 

ως κάθε φορά ισχύουν. Σα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν 

προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού 

φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς 

αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης 

Αρχής Δημοσίων Εσόδων 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδουν τέτοιου είδους 

έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά 

δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περίπτωση α' και β' καθώς και στην 

περίπτωση β' της παραγράφου 2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά 

μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 

στις χώρες, όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη 
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δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 

εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή 

της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη 

δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα 

πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 περίπτωση α' και β' καθώς και στην περίπτωση β' της 

παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω 

του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 

81  του Ν. 4412/2016 . 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 Τπεύθυνη Δήλωση με 

τις συνέπειες του Ν.  1599/1986 , του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην 

παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

δ) Για την παράγραφο 2.2.3.8 Τπεύθυνη Δήλωση με τις συνέπειες του Ν.   

1599/1986 , του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 

εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 

74  του Ν  .4412/2016 . 

Α.2 Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4 (απόδειξη 

καταλληλόλητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) 

προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 

εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης, εφόσον έχει εκδοθεί 

έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν, 

σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτού, φέρει συγκεκριμένο χρόνο 

ισχύος. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 

αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος 

XI του Προσαρτήματος Α' του Ν.  4412/2016 , με το οποίο 
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πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό 

επάγγελμά τους. την περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται 

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν 

τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται 

για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν 

βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 

Επιμελητήριο. 

Α.3 Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.5 (Οικονομική 

και χρηματοοικονομική επάρκεια), οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν: 

α) οικονομικές καταστάσεις ή αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων, 

στην περίπτωση που η δημοσίευση των οικονομικών καταστάσεων 

απαιτείται από τη νομοθεσία της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένος ο 

οικονομικός φορέας, των τελευταίων τριών (3) οικονομικών χρήσεων 

(2017, 2018 και 2019) ή για όσο χρόνο δραστηριοποιούνται, εφόσον 

είναι μικρότερος, και δήλωση περί ειδικού κύκλου στον τομέα 

δραστηριοτήτων που αποτελεί το αντικείμενο της σύμβασης, ήτοι 

κατεδαφίσεις κτιρίων και κατασκευών – εγκαταστάσεων εν γένει, για τις 

τρείς τελευταίες οικονομικές χρήσεις (2017, 2018 και 2019), ποσού 

(αθροιστικά) τουλάχιστον ίσου με την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης 

χωρίς Υ.Π.Α. 

β) υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι με την υπογραφή 

της σύμβασης θα προσκομιστεί Ασφαλιστήριο υμβόλαιο σε ισχύ, στο 

οποίο η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης θα 

αναφέρεται ως «συνασφαλιζόμενος», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 
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παράγραφο 2.2.5 της παρούσας. Επιπλέον θα δηλώνεται ότι θα 

ανανεωθεί σε περίπτωση που πρόκειται να λήξει κατά τη διάρκεια 

ισχύος της σύμβασης. 

Α.4 Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.6 (Σεχνική και 

επαγγελματική ικανότητα), οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς 

προσκομίζουν: 

α) Κατάλογο, που θα περιλαμβάνει στοιχεία των τουλάχιστον δύο (2) 

κατεδαφίσεων, που εκτελέστηκαν με παροχή υπηρεσίας ή διαφορετικά, 

εκτιμώμενης αξίας ίσης τουλάχιστον με το 50 % της σύμβασης (και 

αθροιστικά) (χωρίς ΥΠΑ),  και εκ των οποίων τουλάχιστον μία θα είναι 

εκτιμώμενης αξίας ίσης με το 10% της σύμβασης. Οι αναφερόμενες 

κατεδαφίσεις θα πρέπει να έχουν εκτελεστεί την τελευταία τριετία 

(2017, 2018, 2019) ή για όσο χρόνο δραστηριοποιούνται, εφόσον είναι 

μικρότερος, με αναφορά της ημερομηνίας, περιγραφή της παρεχόμενης 

υπηρεσίας, του αντίστοιχου ποσού και του δημόσιου ή ιδιωτικού 

αποδέκτη, συνοδευόμενο από αποδεικτικά στοιχεία καλής εκτέλεσης, 

ενδεικτικά, βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης ή/ και πρωτόκολλα παραλαβής 

των υπηρεσιών. 

Ο κατάλογος υπηρεσιών πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με το κάτωθι 

υπόδειγμα: 

 

 

Α/Α ΕΣΟ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 

ΠΑΡΕΦΟΜΕΝΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΠΑΡΑΛΗΠΣΗ 

ΤΠΗΡΕΙΑ 

ΤΝΟΛΙΚΗ 

ΑΞΙΑ 

ΤΠΗΡΕΙΨΝ 

ΦΨΡΙ ΥΠΑ 

(€) 

ΑΠΟΔΕΙΚΣΙΚΟ 

ΣΟΙΦΕΙΟ 

1 
   

....(€) 
 

2 
   

....(€) 
 

κ.ο.κ 
   

■■·.(€) 
 

 
ΓΕΝΙΚΟ 

ΤΝΟΛ

Ο 

■■·.(€) 
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Επισημαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή δύναται να επικοινωνήσει με τους 

παραλήπτες των παρεχόμενων υπηρεσιών κατεδαφίσεων. 

β) Τπεύθυνη Δήλωση, με τις συνέπειες του Ν.  1599/1986, όπου θα 

δηλώνονται τα εξής: 

1. τα στοιχεία του επιβλέποντος μηχανικού, που θα είναι πολιτικός 

μηχανικός, κατηγορίας ΠΕ και τα στοιχεία του τεχνικού 

ασφαλείας, 

2. ότι διαθέτουν κατάλληλο τεχνικό προσωπικό, ανά συνεργείο 

εκτέλεσης εργασιών, ήτοι μηχανικό, τεχνικό ασφαλείας, 

εξειδικευμένους χειριστές μηχανημάτων, εργάτες, τεχνίτες κ.λπ 

3. ότι διαθέτουν τον κατάλληλο τεχνικό και μηχανολογικό εξοπλισμό, 

4. ότι τα μηχανήματα και το προσωπικό έχουν τις απαραίτητες και 

νόμιμες άδειες, 

5. ότι με την υπογραφή της σύμβασης θα προσκομιστούν: 

 σχέδιο ασφάλειας και υγείας και φάκελος ασφάλειας και υγείας & 

 πλάνο υλοποίησης, που θα περιλαμβάνει κατ'ελάχιστο τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 3 της ενότητας Γ'(Σεχνικές 

προδιαγραφές/ Γενικές απαιτήσεις) του Παραρτήματος Ι της 

παρούσας διακήρυξης. 

γ) άδεια συλλογής και μεταφοράς οικοδομικών αποβλήτων, σύμφωνα 

με την ΚΤΑ 50910/2727/2013  (Β' 1909) 

Η διαχείριση των αποβλήτων κατεδάφισης θα πρέπει να γίνει σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στην υπ'αριθ. ΚΤΑ 36259Α757/Ε103/10  (Β' 1312). 

δ) άδεια εξειδίκευσης και διαχείρισης επικίνδυνων αποβλήτων (όπως 

αμίαντος, ή/και υλικά που περιέχουν αμίαντο) ή σύμβαση συνεργασίας 

με εταιρεία εξειδικευμένη και αδειοδοτημένη για τη διαχείριση αυτών 

των υλικών. 

ε) πιστοποίηση εγγραφής στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων. 
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Α.5. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.5 (Πρότυπα 

διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης), οι 

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

1. Πιστοποιητικό υστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001: 2008 ή 

2015 ή ισοδύναμο (ή νεότερο) σε ισχύ, που έχει εκδοθεί από 

διαπιστευμένο φορέα, 

2. Πιστοποιητικό υστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001: 

2015 ή ισοδύναμο (ή νεότερο) σε ισχύ, που έχει εκδοθεί από 

διαπιστευμένο φορέα, 

3. Πιστοποιητικό υστήματος Διαχείρισης Τγείας και Ασφάλειας στην 

Εργασία OHSAS 18001:2007 /ΕΛΟΣ 1801:2008 ή ισοδύναμο (ή νεότερο) 

σε ισχύ, που έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο φορέα. 

Α.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης: στις περιπτώσεις που 

ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την 

κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της 

σε αρμόδια αρχή (π.χ. ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 

ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα 

(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. τις λοιπές 

περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 

αντίστοιχα ΥΕΚ, συγκρότηση Δ.. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., 

ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 

από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να 

ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού 

προσώπου, εφόσον αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής 

(π.χ. γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον 

έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. τις λοιπές 

περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης 

σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
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μεταβολών, αντίστοιχα ΥΕΚ, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 

εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά 

τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και 

εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, 

από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη 

σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν 

συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του 

οικονομικού φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, 

το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 

ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, 

δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί 

εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών 

του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19  παρ. 2 του Ν.  4412/2016.  

Α.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 

καταλόγους, που προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές 

διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την 

έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α' του 

Ν.  4412/2016 , μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές 

πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το 

πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 
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τα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των 

οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον 

επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 

κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους 

αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον 

οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο 

επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους 

καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των 

δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του Ν.  4412/2016 . 

Α.8. την περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις 

ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την 

απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για 

τον σκοπό αυτό. 

Β. Σα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο: 

α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2.2.3.1 , την περίπτωση 

γ' της παραγράφου 2.2.3.2 και την περίπτωση β' της παραγράφου 2.2.3.3 της 

παρούσας διακήρυξης, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από 

την υποβολή τους, 

β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2.2.3.2 της 

παρούσας, εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην 
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περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα 

οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, 

γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2.2.4 και τα αποδεικτικά 

ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, εφόσον έχουν 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους. 

δ) τα αποδεικτικά νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού 

προσώπου, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

τους. 

ε) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 

από την υποβολή τους, 

στ) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση 

της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών και φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή. 

Σα ως άνω έγγραφα υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.  4250/2014 (Α' 94). Ειδικά τα αποδεικτικά, τα οποία αποτελούν ιδιωτικά 

έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης  

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της παρούσας σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της τιμής, ήτοι ως ενιαίο ποσοστό έκπτωσης 

στην άθροιση των δαπανών εργασιών εκτέλεσης των πρωτοκόλλων κατεδάφισης 

(προϋπολογισθείσα αξία), 
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2.3.2 Κατάρτιση Περιεχομένου  Προσφορών  - Γενικοί όροι υποβολής 

προσφορών  

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα 

Παραρτήματα και τους όρους της παρούσας Διακήρυξης και εντός της προθεσμίας 

που ορίζεται σε αυτή. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που 

αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. την 

προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 

μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς έχουν τη δυνατότητα, το αργότερο έως 

πέντε ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και 

κατόπιν συνεννόησης με το Σμήμα Σεχνικής Τποστήριξης της Δ/νσης Σεχνικού 

Ελέγχου, να επισκεφθούν τα αντίστοιχα κτίρια στα οποία θα παράσχουν τις 

υπηρεσίες τους και να προχωρήσουν σε αυτοψία. 

2.3.3 Φρόνος και Σρόπος υποβολής προσφορών  

2.3.3.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω 

της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΗΔΗ, μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην 

Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 

Ν. 4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Τπουργική Απόφαση αριθ. 

56902/215 «Σεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

υστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων (Ε..Η.ΔΗ..)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς: 

 απαιτείται να διαθέτουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή, όπως 

ορίζεται στον Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 ή προηγμένη ηλεκτρονική 

http://www.promitheus.gov.gr/
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υπογραφή, που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό, το οποίο 

χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο 

οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης, που προβλέπεται 

στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και τις διατάξεις της Τ.Α. 56902/215 "Σεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού υστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων υμβάσεων (Ε..Η.ΔΗ.)» (Β' 1924), 

 απαιτείται να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΗΔΗ- 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία 

εγγραφής του άρθρου 5 της ως άνω Τ.Α. 

ΕΠΙΗΜΑΝΗ: Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να 

υπογράφουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με 

χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα 

αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα 

προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 

υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. τις περιπτώσεις 

αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται 

ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής 

υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση 

προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων. 

Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και 

δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών. 

2.3.3.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 

επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με 

υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν.  

4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Τπουργικής Απόφασης. 

 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ύστημα. ε περιπτώσεις τεχνικής 

http://www.promitheus.gov.gr/
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αδυναμίας λειτουργίας του ΕΗΔΗ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της 

συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 

2.3.3.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

 (α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά υμμετοχής -

Σεχνική Προσφορά» , στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση 

απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

 (β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά»  στον 

οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα 

κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

 Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του 

συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του, που έχουν εμπιστευτικό 

χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21  του Ν.  4412/16 . 

Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, 

λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 

αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που 

επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

 Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές 

μονάδος, τις προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα 

στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή 

της. 

2.3.3.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 

συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 

συστήματος. την συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά 

αρχεία, τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον 

προσφέροντα. Σα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το 

οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. ε αντίθετη 

περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 
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 Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό 

έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 

συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική 

προσφορά του, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο 

με το αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής 

προσφοράς του Παραρτήματος ΙΙΙ, της παρούσας διακήρυξης. 

2.3.3.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους 

μέσω του υστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

 Σα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη 

διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου 

.pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 

χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου 

της υπογραφής, με την επιφύλαξη της επισήμανσης της παραγράφου 2.4.2.1 

για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

 Από το ύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η 

όποια αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου. 

 Επισήμανση: Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται 

υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 

μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς, 

τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με 

τον Ν.  4250/2014. 

 Σέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα, τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς 

φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που 

φέρουν τη φραγίδα της Φάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη 

μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, 
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τα ΥΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το Ν.  4250/2014 ότι οι 

φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

 Οι ως άνω φάκελοι αποσφραγίζονται από την αρμόδια Επιτροπή του 

Διαγωνισμού. ε περίπτωση μη έγκαιρης και προσήκουσας υποβολής των ως 

άνω στοιχείων και δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, όταν αυτά απαιτούνται, 

υφίσταται λόγος αποκλεισμού του προσφέροντος. 

 ε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή με ταχυμεταφορά ως ημερομηνία 

κατάθεσης θεωρείται η ημερομηνία παραλαβής του φακέλου από την 

υπηρεσία. 

 τις περιπτώσεις που υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται 

αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν.  4250/2014 (Α' 94), 

είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην 

οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή μετά την 

έναρξη της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης. 

 ε περίπτωση Ένωσης/Κοινοπραξίας θα πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία 

όλων των μελών της ένωσης. 

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες σε οποιοδήποτε 

χρονικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη 

μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία 

που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή 

διεξαγωγή της διαδικασίας. 

2.3.4 Περιεχόμενα Υακέλου «Δικαιολογητικά υμμετοχής - Σεχνική 

Προσφορά»  

Σα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 

διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: 

3. Δικαιολογητικά υμμετοχής: 

α) Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο ύμβασης (Ε.Ε.Ε..), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 

και 3 του άρθρου 79  του Ν.  4412/2016και 
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β) Εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.  

4412/2016και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας 

διακήρυξης. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο Ε.Ε.Ε., το οποίο έχει 

αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr  του ΕΗΔΗ και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

μέρος της παρούσας (Παράρτημα IV). 

Σο Ε.Ε.Ε.  αποτελεί υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την οικονομική κατάσταση, τις 

τεχνικές και λοιπές ικανότητες και την καταλληλότητα επιχειρήσεων για 

διαδικασίες σύναψης σύμβασης. Διατίθεται σε όλες τις γλώσσες της Ε.Ε και 

χρησιμοποιείται ως προκαταρκτική απόδειξη εκπλήρωσης όλων των 

απαιτούμενων όρων στις διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων σε ολόκληρη την Ε.Ε. 

Η διαδικασία υποβολής από τον υποψήφιο έχει ως εξής: 

Για τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Ενιαίου εγγράφου ύμβασης (ΕΕΕ) που θα 

υποβληθεί υποχρεωτικά σε μορφή pdf ψηφιακά υπογεγραμμένου και προαιρετικά 

και σε μορφή xml θα χρησιμοποιηθεί η υπηρεσία eΕΕΕ που διατίθεται στην 

ενότητα Promitheus-EspdInt- ηλεκτρονικές υπηρεσίες eΕΕΕ/eΣΕΤΔ του ΕΗΔΗ. 

Διευκρινίζεται ότι η υπηρεσία αυτή είναι μία ηλεκτρονική αίτηση που διευκολύνει 

τη διαδικασία δημιουργίας του εντύπου EEE. Επομένως δεν αποθηκεύει δεδομένα. 

Σο eΕΕΕ, ως έντυπο XML ή PDF, πρέπει πάντα να αποθηκεύεται τοπικά στον 

υπολογιστή. 

Για την συμπλήρωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εντύπου ύμβασης (ΕΕΕ) και την 

εξαγωγή των αρχείων xml και pdf ο υποψήφιος μπορεί: 

    • Να εισέλθει στην πλατφόρμα ΕΗΔΗ στη σελίδα του διαγωνισμού και να 

«κατεβάσει» την αναρτημένη εκεί (σε μορφή xml) φόρμα. 

    • Να μεταβεί στον ιστότοπο https://espdint.eprocurement.gov.gr/ και να επιλέξει 

τη γλώσσα (πχ ελληνικά) στη συνέχεια να επιλέξει την επαναχρησιμοποίηση ΕΕΕ, 

να τηλεφορτώσει το παραπάνω xml αρχείο 

    • Να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία που εμφανίζονται στη φόρμα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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    • Να επιλέξει «εξαγωγή xml» και «εξαγωγή pdf» προκειμένου να αποθηκεύσει το 

αρχείο σε μορφή XML και pdf αντίστοιχα τοπικά στον υπολογιστή του. 

Σέλος υπογράφει ψηφιακά το αποθηκευμένο αρχείο pdf 

ε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου τύπου XML, 

οι οικονομικοί φορείς μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή Promitheus-

ESPDint και να δημιουργούν το EΕΕ από την αρχή (στην περίπτωση αυτή θα 

επιλέξουν δημιουργία νέου ΕΕΕ): να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα 

δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό και αναφέρονται στην 

διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να παράγουν αρχείο 

τύπου PDF προκειμένου να το υπογράψουν ψηφιακά και να το επισυνάψουν στα 

συνημμένα της ηλεκτρονικής προσφοράς τους στο ΕΗΔΗ. 

Οδηγίες συμπλήρωσης και πληροφορίες για το ΕΕΕ βρίσκονται στην εξής 

διεύθυνση  του ιστοτόπου του ΕΗΔΗ:  

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/s

d0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629

#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) 

εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται 

ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. 

εγγυήσεις του Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.),. 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν 

το ΕΕΕ για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Σο ΕΕΕ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

■ Σεχνική προσφορά: 

H τεχνική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. τη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 

υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Σα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 
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ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 

υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. ε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο διαγωνιζόμενος καλείται να 

παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

Εφόσον οι απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης για την τεχνική προσφορά δεν 

έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 

συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει στην τεχνική του προσφορά ψηφιακά 

υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία. 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να περιλαμβάνει Τπεύθυνη Δήλωση, με τις 

συνέπειες του Ν.  1599/1986, όπου ο οικονομικός φορέας θα δηλώνει ότι καλύπτει 

όλες τις απαιτήσεις και τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως περιγράφονται στα 

Παραρτήματα της παρούσας διακήρυξης. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να 

αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους 

που προτείνουν. 

2.3.5 Περιεχόμενα Υακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Σρόπος σύνταξης 

και υποβολής οικονομικών προσφορών.  

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα 

κριτήριο ανάθεσης, και υποβάλλεται ηλεκτρονικά. 

H οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα το συστήματος. τη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 

ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται 

από το διαγωνιζόμενο. Σα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 

ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. ε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα 

παράγει σχετικό μήνυμα και ο διαγωνιζόμενος καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 
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Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική 

προσφορά, ο προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο "οικονομική 

προσφορά"την ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το υπόδειγμα 

που υπάρχει στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf. 

την οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, δηλαδή ως 

ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στην άθροιση των δαπανών εργασιών εκτέλεσης των 

πρωτοκόλλων κατεδάφισης. 

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΗΔΗ δεν 

μπορεί να αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών 

από το σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική φόρμα, οι συμμετέχοντες θα 

συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με δυο (2) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που 

προκύπτει μετά την αφαίρεση της έκπτωσης από την αξία της άθροισης 

(προϋπολογισθείσα αξία προ ΥΠΑ) των δαπανών εργασιών εκτέλεσης των 

πρωτοκόλλων κατεδάφισης. Σο ποσοστό έκπτωσης  εφαρμόζεται επί της παραπάνω 

προϋπολογισθείσας αξίας. 

 

Παράδειγμα : 

Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της προϋπολογισθείσας αξίας 

των δαπανών εργασιών εκτέλεσης των πρωτοκόλλων κατεδάφισης (όπως ακριβώς 

ζητείται από τη Διακήρυξη) κατά ποσοστό δέκα τοις εκατό (10%). την ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως 

τιμή προσφοράς για το τμήμα το ποσό που προκύπτει μετά από την αφαίρεση του 

ποσοστού έκπτωσης δηλαδή = (915.322,58*10%=91532,258€) από την 

προϋπολογισθείσα αξία 915322,58€-91532,26€= 823790,32. Επομένως η αξία της 

προσφοράς η οποία θα συμπληρωθεί στη φόρμα του ηλεκτρονικού διαγωνισμού θα 

είναι οκτακόσιες είκοσι τρεις χιλιάδες επτακόσια ενενήντα ευρώ και τριάντα δυο 

λεπτά. 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει 

αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων 
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θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, 

ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το αναγραφόμενο ποσοστό 

έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος III της 

παρούσας διακήρυξης, όπου ο προσφέρων υποχρεούται να αναφέρει το χρόνο 

ισχύος προσφοράς, ήτοι τριακόσιες ημέρες (300) ημέρες. 

την τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Υ.Π.Α., για την παροχή 

των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο, που προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Υ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα 

υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης και 

δεν αναπροσαρμόζονται σε απολύτως καμία περίπτωση. 

Ψς απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΤΡΨ ή που καθορίζεται σχέση ΕΤΡΨ προς ξένο νόμισμα, 

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του 

άρθρου 102του Ν.  4412/2016  και 

γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης στο σύνολο και ανά τμήμα, 

όπως καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ I 

της παρούσας διακήρυξης. 

2.3.6 Φρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα τριακοσίων (300) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο, 

απορρίπτεται. 
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Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από 

την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72παρ. 1α του 

Ν.  4412/2016και την παράγραφο 2.2.2 της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για 

χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Οι προσφορές 

ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς, που αποδέχθηκαν την παράταση, για 

το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της 

διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που 

συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά 

και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους, είτε όχι. την τελευταία περίπτωση, 

η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι 

λοιποί οικονομικοί φορείς. ε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών 

και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτουσα αρχή δύναται με 

αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 

στη διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

2.3.7 Λόγοι απόρριψης προσφορών  

Με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτεται, 

σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται 

πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1. (Γενικοί όροι υποβολής 

προσφορών), 2.4.2. (Φρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο 

φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο 

φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών), 2.4.5. (Φρόνος ισχύος προσφορών), 3.1 (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 

προσφορών), 3.2 (υμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών), 3.3 
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(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας και 3.4 

(Φρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής- Οψιγενείς μεταβολές). 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της, σύμφωνα με την 

παράγραφο 3.2 της παρούσης διακήρυξης και το άρθρο 102  του Ν.  4412/2016 , 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα 

αρχή, σύμφωνα με την παράγραφο 3.2 της παρούσας και το άρθρο 102του Ν.  

4412/2016 ,  

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 

στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 

έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης. 

η) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών 

φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

3.  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΨΝ 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών  

Σο πιστοποιημένο στο ΕΗΔΗ, για την αποσφράγιση των προσφορών, αρμόδιο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 

ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100του 

Ν.  4412/2016,ακολουθώντας τα εξής στάδια: 
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 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά υμμετοχής-Σεχνική 

Προσφορά» τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών, δηλαδή στις 07-09-2020 και ώρα 11:00 π.μ. 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή. 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και 

τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε 

προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

3.1.2  Αξιολόγηση προσφορών  

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η αρμόδια Επιτροπή του Διαγωνισμού 

προβαίνει στην αξιολόγηση τους. Ειδικότερα : 

α) καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται 

από τα μέλη του οργάνου. 

β) στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των 

τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται 

πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις 

απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών 

αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί 

να συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από την επιτροπή, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία 

να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών 

προσφορών. 
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γ) μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά 

την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των 

υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 

δ) η Επιτροπή του Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών 

των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει 

πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη 

των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Σο εν λόγω πρακτικό 

κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην 

αναθέτουσα αρχή. 

 

4.  ΑΤΝΗΘΙΣΑ ΦΑΜΗΛΕ ΠΡΟΥΟΡΕ  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 

σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν 

την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης. την περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89του 

Ν.  4412/2016.  

5.  ΙΟΣΙΜΕ ΚΑΙ ΙΟΔΤΝΑΜΕ ΠΡΟΥΟΡΕ  

την περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 

κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων, που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η 

κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές. 

τη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία 

επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά 

υμμετοχής», «Σεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία 

κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΗΔΗ. 
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Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 3.6 της παρούσας. 

3.2  υμπλήρωση - αποσαφήνιση πληροφοριών και δικαιολογητικών  

ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 102 του Ν.  4412/2016 , κατά τη διαδικασία 

αξιολόγησης των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους 

προσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή τα δικαιολογητικά που 

έχουν υποβάλει, εντός προθεσμίας επτά (7) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε 

αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται 

από τους προσφέροντες, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται 

υπόψη. 

3.3  Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 

Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου  

Α.ΤΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΨΝ: Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η 

αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος 

στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα 

νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1  του Ν.  4250/2014 (Α' 74) όλων των δικαιολογητικών που 

περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 

στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 

διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 

παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής. 

Α.1. Σα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα «προσωρινό 

ανάδοχο», ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και 

προσκομίζονται σε έντυπη μορφή κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 

εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον 

ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 
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Σα στοιχεία και δικαιολογητικά που προσκομίζονται σε έντυπη μορφή, σύμφωνα με τα 

ανωτέρω, υποβάλλονται στη Διεύθυνση Οικονομικού, Σμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης 

Τλικού και Κρατικών Οχημάτων μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο πρέπει να 

αναγράφονται ευκρινώς: 

 «ΥΑΚΕΛΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΨΝ ΚΑΣΑΚΤΡΨΗ» 

 Ο τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό. 

 Ο αριθμός της παρούσας διακήρυξης και το αντικείμενο του διαγωνισμού. 

 Σα στοιχεία του αποστολέα. 

 Η ένδειξη «Να μην ανοιχθεί από την Σαχυδρομική Τπηρεσία ή το 

Πρωτόκολλο». 

Η κατάθεση του ως άνω φακέλου θα γίνει στο πρωτόκολλο της Διεύθυνσης 

Οικονομικού, Σμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Τλικού και Κρατικών 

Οχημάτων (γραφείο 403)  

Α.2. Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση 

της παραλαβής τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ' αυτόν στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Β. ΕΛΕΓΦΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΨΝ. Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον 

έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή 

υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει 

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για 

την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά 

έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των 

δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 

δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από 

τις αρμόδιες αρχές. 

Β.1. Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας εάν: 
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i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία 

που δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο ύμβασης είναι ψευδή ή 

ανακριβή, με την επιφύλαξη του άρθρου 104 του Ν.   4412/2016 , 

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή 

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 

2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της 

παρούσας, με την επιφύλαξη του άρθρου 104  του Ν.  4412/2016 , 

Β.2. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 

προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει 

ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 

2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Β.3. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 

σύνταξη πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η 

τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών, κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω ενότητα Α, και 

τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη 

λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας, κατά τα οριζόμενα στις ως άνω παραγράφους Β.1. και Β.2. Σα 

αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την 

απόφαση κατακύρωσης. 

Β.4. Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

3.4  Φρόνος συνδρομής όρων συμμετοχής - Οψιγενείς μεταβολές  

ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 104  του Ν.   4412/2016 , το δικαίωμα συμμετοχής 

των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως ορίζονται 

στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 

υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις 

περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν.   4412/2016 . Αν επέλθουν μεταβολές 
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στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες είχαν δηλώσει ότι πληρούν, σύμφωνα με το 

άρθρο 79  του Ν.   4412/2016 , οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση ο 

προσφέρων μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, οι προσφέροντες οφείλουν να 

ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή σχετικά και το αργότερο μέχρι την ημέρα της 

έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2.2.9.2 

(Αποδεικτικά μέσα) της παρούσας διακήρυξης. 

ε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για οψιγενείς 

μεταβολές κατά την έννοια της προηγούμενης παραγράφου που επήλθαν στο πρόσωπο του 

προσωρινού αναδόχου, δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής 

του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1 της παρούσας διακήρυξης. ε 

αντίθετη περίπτωση, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του 

προσωρινού αναδόχου. 

3.5  Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα 

που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά, μέσω 

του συστήματος. 

Σα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης 

επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 

α) άπρακτη πάροδος της προθεσμίας άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε 

περίπτωση άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά 

της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της 

απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της 

χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της 

παραγράφου 4 του άρθρου 372του Ν.   4412/2016 . 

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό υνέδριο, 

σύμφωνα με τα άρθρα 35  και 36  του Ν.   4129/2013 , εφόσον απαιτείται και 
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γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 

τελευταίος υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που 

υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α  του Ν.   4412/2016  και την 

παράγραφο 2.2.9.1 της παρούσας διακήρυξης, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν 

επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104  του 

Ν.   4412/2016  και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης 

προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση 

ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό, που 

συνοδεύει τη σύμβαση. 

Μετά την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης η 

αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, 

εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης, 

υποβάλλοντας στο Σμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Τλικού και Κρατικών Οχημάτων, σε 

έντυπη μορφή, τα εξής: 

 την εγγύηση καλής εκτέλεσης (πρωτότυπη), 

 αντίγραφο ασφαλιστηρίου συμβολαίου από το οποίο θα προκύπτει κάλυψη Αστικής 

Ευθύνης του Αναδόχου έναντι τρίτων και ασφάλιση μηχανικού εξοπλισμού κατά 

παντός κινδύνου.  Για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη για υλικές ζημιές και 

σωματικές βλάβες, καθόλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, στο οποίο η 

Αποκεντρωμένη Διοίκησης Μακεδονίας θα αναφέρεται ως «συνασφαλιζόμενος», 

 σχέδιο ασφάλειας και υγείας και φάκελος ασφάλειας και υγείας, 

 πλάνο υλοποίησης, που θα περιλαμβάνει κατ' ελάχιστο τα αναφερόμενα στην 

παράγραφο 3 της ενότητας Γ'(Σεχνικές προδιαγραφές/ Γενικές απαιτήσεις) του 

Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης. 

την περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα 

στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103  του 

Ν.  4412/2016  και της παραγράφου 3.3 της παρούσας διακήρυξης για τον προσφέροντα 

που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν 
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κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται, σύμφωνα με την περίπτωση β' της παραγράφου 1 του 

άρθρου 106  του Ν.   4412/16 . 

3.6  Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη 

σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 

παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, πριν την υποβολή των προβλεπόμενων στο 

άρθρο 372  του Ν.   4412/2016  ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική 

προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 

αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 

αίτημά του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.   4412/2016 . 

ε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση 

της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 

τηλεομοιοτυπία ή 

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε 

αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως 

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης 

που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής 

τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο 

ΚΗΜΔΗ. 

ε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» του ΕΗΔΗ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά 

περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο 

σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου PortableDocumentFormat (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη 
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προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από 

τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363  του Ν.   

4412/2016  στο άρθρο 19  παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθ. 56902/215 Τ.Α .. 

Σο παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής 

της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 

προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 

οφειλόμενη ενέργεια. 

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ 

μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368  του Ν.   4412/2016 . Κατ' 

εξαίρεση, δεν κωλύεται η σύναψη της σύμβασης εάν υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και 

δεν υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής 

προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη του 

άρθρου 366  του Ν.   4412/2016 . 

Η αναθέτουσα αρχή μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΗΔΗ, σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στο αρ.  365του Ν.   4412/2016 , όπως ισχύει και σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών: 

 κοινοποιεί την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίος μπορεί να θίγεται 

από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει το δικαίωμα παρέμβασής 

του στη διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του 

άρθρου 362  του Ν.   4412/2016 , 

 διαβιβάζει τον πλήρη φάκελο της υπόθεσης στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. β του πρώτου 

εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365  του Ν.   4412/2016 . 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί στις απόψεις της να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική 

αιτιολογία της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. 
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ε περίπτωση συμπληρωματικής αιτιολογίας επί της προσβαλλόμενης πράξης, αυτή 

υποβάλλεται έως και δέκα (10) ημέρες πριν την συζήτηση της προσφυγής και κοινοποιείται 

αυθημερόν στον προσφεύγοντα μέσω της πλατφόρμας του ΕΗΔΗ ή αν αυτό δεν είναι 

εφικτό με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο. 

Τπομνήματα επί των απόψεων και της συμπληρωματικής αιτιολογίας της Αναθέτουσας 

Αρχής κατατίθενται μέσω της πλατφόρμας του ΕΗΔΗ έως πέντε (5) ημέρες πριν από τη 

συζήτηση της προσφυγής. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών 

και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε 

περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) 

ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική 

προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. Η Αρχή 

επιλαμβάνεται αποκλειστικά επί θεμάτων που θίγονται με την προσφυγή και δεν μπορεί να 

ελέγξει παρεμπιπτόντως όρους της διακήρυξης ή ζητήματα που αφορούν τη διενέργεια της 

διαδικασίας. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της 

προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 

ένδικων βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372  

του Ν.   4412/2016  κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών 

αρχών. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει την αναστολή της εκτέλεσης της απόφασης 

της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου. Δικαίωμα άσκησης των 

ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την 

προδικαστική προσφυγή. Με τα ένδικα βοηθήματα της αίτησης αναστολής και της αίτησης 

ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι 

συναφείς προς την ανωτέρω απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, 

εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως έως τη συζήτηση της αίτησης αναστολής ή 

την πρώτη συζήτηση της αίτησης ακύρωσης. 
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Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται από την προηγούμενη άσκηση της αίτησης 

ακύρωσης. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής 

προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372  του Ν.   4412/2016 , όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά' 

Σέλος, είναι δυνατή η άσκηση προδικαστικής προσφυγής στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη 

ακυρότητας της συναφθείσας σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 

έως και 371  του Ν.   4412/2016 . 

3.7  Ματαίωση Διαδικασίας  

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106  του Ν.   

4412/2016 , μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν 

διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 

μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 

αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 

σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

4.1  Εγγυήσεις  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα 

με το άρθρο 72  παρ. 1β του Ν.   4412/2016 , το ύψος της οποίας, καλύπτει σε ευρώ 

ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΥΠΑ. 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα προσκομιστεί με την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και θα 

επιστραφεί μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή του συνόλου του συμβατικού 

αντικειμένου. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι δύο μήνες 

μεγαλύτερος από τον προβλεπόμενο χρόνο διάρκειας της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' 

ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας, τον αριθμό και 

τον τίτλο της σχετικής σύμβασης και το περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα 

που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο 

άρθρο 72  του Ν.   4412/2016 . 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 

του αναδόχου. 

ε περίπτωση τροποποίησης/παράτασης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5 της 

παρούσας, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση/παράταση, συμπληρωματική εγγύηση το 

ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΥΠΑ. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, 

όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της ή αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά 

το ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους του τμήματος των υπηρεσιών που 

παραλήφθηκε οριστικά μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου 

της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 

αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 

εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου. 

4.2  υμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 , οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 
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4.3  Όροι εκτέλεσης της σύμβασης  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

Περιβαλλοντικού, Κοινωνικοασφαλιστικού και Εργατικού Δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το 

Δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, υλλογικές υμβάσεις ή Διεθνείς Διατάξεις 

Περιβαλλοντικού, Κοινωνικοασφαλιστικού και Εργατικού Δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 

στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α'. 

Επίσης ο ανάδοχος οφείλει να εφαρμόζει τις διατάξεις της εργατικής και ασφαλιστικής 

νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης 

του επαγγελματικού κινδύνου. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 

όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 

υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4  Τπεργολαβία  

4.4.1 Ο ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες 

λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε 

υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18  του Ν.   

4412/2016από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2 Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει 

στην αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους 

εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, 

εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να 

γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά 

τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με 

κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην 

εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις 

συνεργασίας. ε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του αναδόχου με 

υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση 

γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην αναθέτουσα αρχή, οφείλει δε να 

διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε 
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από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην 

αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3 Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει υποχρεωτικά τη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα 

αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας, για τους υπεργολάβους, 

εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να 

αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το 

ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. 

Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18  του 

Ν.   4412/2016 , δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 

σύμβασης, που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 

δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 

και 6 του άρθρου 131  του Ν.   4412/2016 . 

4.5   Σροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 132  του Ν.   4412/2016  και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

Είναι δυνατή η χρονική  παράταση της σύμβασης για ένα επιπλέον έτος χωρίς αύξηση του 

φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και μέχρι την εξάντληση του φυσικού και οικονομικού 

αντικειμένου της παρούσας. 

4.6  Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του 

άρθρου 132  του Ν.   4412/2016 , που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης 
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β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε 

να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις υνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ , η οποία 

έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας 

δυνάμει του άρθρου 258  της ΛΕΕ . 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

5.1  Σρόπος πληρωμής  

5.1.1 Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά, ήτοι μετά από την ολοκλήρωση 

εκτέλεσης των εντολών κατεδάφισης που αφορούν σε συγκεκριμένη περιοχή ή 

παραλιακό μέτωπο, όπως αυτή-ό θα καθορίζεται πριν την έναρξη των επιμέρους 

εργασιών από τον επόπτη ή το συντονιστή. Η πληρωμή θα γίνεται με την προσκόμιση 

σχετικού τιμολογίου, υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

 Να αντιστοιχεί σε εργασίες απομάκρυνσης αυθαίρετων κατασκευών οι οποίες 

εκτελέστηκαν μετά από σχετική εντολή κατεδάφισης από την αρμόδια υπηρεσία. 

 Να έχει προηγηθεί και ολοκληρωθεί διαδικασία παράδοσης των υπηρεσιών και 

παραλαβή τους από τις αρμόδιες επιτροπές παρακολούθησης και παραλαβής και 

να υπάρχει αποδεδειγμένη κοινοποίηση ή επίδοση των σχετικών πρωτοκόλλων 

στον ανάδοχο. 

 Να έχει εκδοθεί σχετικό τιμολόγιο με τιμές μονάδας (προϋπολογισθείσα αξία ανά 

ΠΚ), σύμφωνα με την προσφορά του αναδόχου (προσφερθείσα έκπτωση), με τους 

όρους και τις προϋποθέσεις, που τίθενται στην παρούσα και την προσκόμιση των 

νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις 

διατάξεις του άρθρου 200  παρ. 5 του Ν.   4412/2016 . Σο τιμολόγιο σε καμία 

περίπτωση δεν μπορεί να περιλαμβάνει πρόσθετες δαπάνες, ήτοι πέραν της 

προϋπολογισθείσας αξίας ανά ΠΚ μετά την εφαρμογή της προσφερόμενης 

έκπτωσης. 
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 Να προσκομίσει τα κάτωθι επιπλέον παραστατικά – στοιχεία: 

α) της βεβαίωσης παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα 

εναλλακτικής διαχείρισης, όπως προβλέπεται στην παρ.3 (εδ.β.3) του 

άρθρου 7  της Κ.Τ.Α 36259/1757/Ε103/10 (ΥΕΚ1312 Β'), 

β) των πιστοποιητικών παραλαβής αποβλήτων, 

γ) των δελτίων αποστολής, 

δ) των ζυγολογίων, 

ε) των εντύπων αναγνώρισης αποβλήτων, 

στ) καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή 

(ενδεικτικά αποδεικτικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας). 

Η υποβολή του τιμολογίου δεν μπορεί να γίνει προ της ημερομηνίας εκδόσεως των 

πρωτοκόλλων των επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής των παρεχόμενων 

υπηρεσιών. 

Η εξόφληση των τιμολογίων γίνεται εντός των προβλεπόμενων, από την ισχύουσα 

νομοθεσία, προθεσμιών και σύμφωνα με τα αναφερόμενα σε αυτή. 

5.1.2 Σον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπως αυτή ισχύει κατά το χρόνο έκδοσης του 

τιμολογίου, μη συμπεριλαμβανομένου ισχύοντος Υ.Π.Α., για την παράδοση των 

υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων υμβάσεων (E.A.A.ΔΗ.Τ.) (άρθρο 4 

Ν.  4013/2011  όπως ισχύει). 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής ή τροποποιητικής 

σύμβασης καθώς και επί κάθε είδους δικαιώματος προαίρεσης, υπέρ της Αρχής 
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Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (A.E.n.n.) [άρθρο 350  παρ 3 

Ν.  4412/2016  όπως ισχύει και ΚΤΑ  αριθ. 1191 , (Β'969)]. 

γ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου 3% και στην επ' αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

δ) 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΥΠΑ, της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Σο ποσό αυτό 

παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για 

λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων υμβάσεων και Προμηθειών, 

σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36  του Ν.4412/2016 . Η εν λόγω κράτηση 

βαρύνει τον ανάδοχο υπό την προϋπόθεση της έκδοσης της σχετικής ΤΑ της ίδιας 

παραγράφου και σύμφωνα με τους όρους της. 

ε) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού (άρθρο 64 

Ν.  4172/2013 ). 

5.2  Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.2 ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203  του Ν.  4412/2016 , ο ανάδοχος, με 

την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν: 

α) στην περίπτωση της παρ. 5 του άρθρου 105  του Ν.  4412/2016 , 

β) εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις 

γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή 

τις κείμενες διατάξεις και 

γ) εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 

λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

τις ως άνω περιπτώσεις (β) και (γ) η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική 

όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 

προβεί, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη 

των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς 
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να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 

άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

τον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλεται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο καλεί 

τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης 

συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

Ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

5.3  Ποινικές ρήτρες  

5.3.2 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 

διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που 

χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

 Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

 α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει 

το 50% της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης και στην 

περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας 

επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας, χωρίς ΥΠΑ, των 

υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

 β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5%, 

χωρίς ΥΠΑ, επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 

εκπρόθεσμα, 

 γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι 

ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της 

σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες, που αφορούν στις ως άνω τμηματικές 

προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες 
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παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει 

εκτελεστεί πλήρως. 

 Σο ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 

αναδόχου. 

 Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να 

κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

5.4.  Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει 

των όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Φρόνος 

παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη συμβατικών υλικών - αντικατάσταση), καθώς και κατ' 

εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 

ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών 

από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η 

εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 

προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β' και δ' της παραγράφου 11 του άρθρου 221  του 

Ν.  4412/2016  οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, 

άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η 

άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που 

επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το 

αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα 

προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.5  Δικαστική επίλυση διαφορών  

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 

συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή 

αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά 

τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α  του Ν.   4412/2016 . 

Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η 





ειίδα 80 απφ 154 

τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205  ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η 

προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ 

 

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης.  

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της ύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την 

καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία, ήτοι την Δ/νση Σεχνικού Ελέγχου της Α.Δ.Μ.-Θ. ή την υπηρεσία, 

η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α., και η οποία θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο για όλα τα ζητήματα, που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της 

σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 

επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που 

αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό 

τους όρους του άρθρου 132  του Ν.   4412/2016 . 

Η καθ' ύλην αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της, να ορίζει για την παρακολούθηση 

της παρούσας σύμβασης ως επόπτη, με καθήκοντα εισηγητή, υπάλληλο της υπηρεσίας. Με 

την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των 

εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους 

καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. ε αυτή την περίπτωση ο επόπτης 

λειτουργεί ως συντονιστής. 

Σα καθήκοντα του υπεύθυνου παρακολούθησης είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της 

προσήκουσας εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της 

συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη, η 

υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 

τον ανάδοχο, που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού έως τις 

31/12/2022. 
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6.3  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 

παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ' του άρθρου 

221του Ν. 4412/2016 , σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο Παράρτημα I 

(Αναλυτική Περιγραφή Υυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της ύμβασης) της παρούσας. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής μπορεί να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες δεν ανταποκρίνονται πλήρως 

στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει 

τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι 

αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 

ή/και παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

την περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη 

απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν 

λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η 

οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση 

της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται να προβεί στην οριστική 

παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει 

σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 ημερών από την ημερομηνία υποβολής 

του παραδοτέου από τον ανάδοχο και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής ή 

πρωτόκολλο με παρατηρήσεις, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι. Η εγγυητική 

επιστολή καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφεται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων 

ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.4  Απόρριψη υπηρεσιών - Αντικατάσταση  

ε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών με 

έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται 
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αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλες, που να είναι σύμφωνες 

με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η 

προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με 

το άρθρο 218 του Ν.4412/2016  και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, λόγω 

εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία 

που του τέθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και 

υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.5  Καταγγελία της σύμβασης - Τποκατάσταση αναδόχου  

6.5.1 την περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος 

καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην 

παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει 

μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 

6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει 

μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, 

σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ. 

6.5.3 τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή 

δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της 

διαδικασίας ανάθεσης της παρούσας σύμβασης και να του/τους προτείνει να 

αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους 
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ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς, που είχε υποβάλει ο 

έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 

Ο ΤΝΣΟΝΙΣΗ Α.Δ.Μ.-Θ. 

ΙΨΑΝΝΗ ΑΒΒΑ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ: 

1. ώμα Επιθεώρησης Βορείου Ελλάδος/ Σμήμα Επιθεώρησης Δόμησης και 

Κατεδαφίσεων 

2. Μέλη επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης ηλεκτρονικού διαγωνισμού : 

ΣΑΚΣΙΚΑ ΜΕΛΗ: 

α) Ζουλούμη Γρηγόριο, του Πολύκαρπου, ΠΕ Σοπογράφο Μηχανικό, με βαθμό Α΄, πρόεδρο 

β) Ζιώγα Κωνσταντίνο, του Φρήστου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, με βαθμό Α΄, μέλος 

γ)  αρρή τυλιανή, του Κυριάκου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, ΙΔΑΦ, με βαθμό Α΄, μέλος 

 

ΑΝΑΠΛΗΡΨΜΑΣΙΚΑ ΜΕΛΗ 

α) Πολυμενίδη Παναγιώτη, του Ζαφειρίου, ΠΕ Μηχανολόγο Μηχανικό, με βαθμό Α΄ 

(Αναπληρωτής Πρόεδρος). 

β) ταυρίδου Ναυσικά, του Λεωνίδα, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, με βαθμό Β΄, μέλος. 

γ) Γκινίδη Παναγιώτα, του Κωνσταντίνου, ΠΕ Πολιτικό Μηχανικό, με βαθμό Α΄, μέλος. 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α Σ Α  

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι - Αμαλυτική Περιγραφή Υυσικού και Οικομομικού 

Αμτικειμέμου της ύμβασης 

 

ΕΝΟΣΗΣΑ Α'  

την παρούσα σύμβαση παροχής υπηρεσιών ισχύουν οι διατάξεις του Ν.  4412/2016καθώς 

και οι λοιπές, σχετικές με την παροχή υπηρεσιών, ισχύουσες διατάξεις κατά τη διενέργεια 

ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων. 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η εκτέλεση τελεσίδικων αποφάσεων - 

πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων επεμβάσεων, περιφράξεων, κατασκευών, 

εγκαταστάσεων και κτισμάτων που βρίσκονται σε κοινόχρηστη ζώνη αιγιαλού και παραλίας, 

σε δάση, δασικές, αναδασωτέες εκτάσεις, εθνικό δρυμό καθώς και εντός πολεοδομικού ιστού, 

ρέματα ή άλλες περιβαλλοντικά ευαίσθητες ή προστατευόμενες περιοχές,, τα οποία, σύμφωνα 

με τις λίστες των αρμόδιων Τπηρεσιών καταγραφής τους (Δασαρχεία, Κτηματικές Τπηρεσίες, 

ΤΔΟΜ) είναι άμεσα εκτελεστά καθώς έχουν καταστεί αμετάκλητα ή έχει συνταχθεί 

πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής με το αρμόδιο δασαρχείο. 

Σο αντικείμενο της παρούσας σύμβασης περιλαμβάνει τη μεταφορά δια ξηράς και την ορθή 

διάθεση των Απόβλητων Εκσκαφών Κατεδαφίσεων Κατασκευών (ΑΕΚΚ) σε νομίμως 

υφιστάμενους, λειτουργούντες και κατάλληλα - ειδικά αδειοδοτημένους χώρους και με 

κατάλληλα, για το σκοπό αυτό, μεταφορικά μέσα καθώς και την πλήρη και κατάλληλη 

αποκατάσταση του περιβάλλοντος στην περιοχή εκτέλεσης εργασιών κατεδάφισης, με 

επαναφορά αυτού στην προ των επεμβάσεων κατάσταση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
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εκδοθείσες διοικητικές πράξεις για την απομάκρυνση των αυθαίρετων επεμβάσεων – 

κατασκευών από την, κατά περίπτωση, αρμόδια προς τούτο υπηρεσία.  

Οι προς υλοποίηση διοικητικές πράξεις αποτελούν μία ενιαία Ομάδα ΠΚ. Για την ορθότερη 

διαχείριση των δημόσιων πόρων και τη βέλτιστη παρακολούθηση, διασφάλιση και εκτέλεση 

των αποφάσεων κατεδάφισης, η παρούσα σύμβαση εκτός από την προαναφερθείσα Ομάδα, 

περιλαμβάνει και την Τποομάδα Α, όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας 

διακήρυξης, με κριτήριο τη μεθοδολογία επιλογής των αρχικών αυθαίρετων κατασκευών που 

απαρτίζουν την Ομάδα ΠΚ, τη γεωγραφική περιοχή αναφοράς του αντικειμένου της 

σύμβασης και τους όρους της χρηματοδοτούσας αρχής, με βάση την αρμόδια υπηρεσία 

καταγραφής των προς κατεδάφιση αυθαιρέτων κατασκευών, σύμφωνα με τον πίνακα 

πρωτοκόλλων κατεδάφισης του ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΟ Ι - (Αναλυτική Περιγραφή Υυσικού και 

Οικονομικού Αντικειμένου της ύμβασης), της παρούσας. 

Πιο συγκεκριμένα: 

Η Ομάδα ΠΚ περιλαμβάνει: 

Εξήντα εννέα (69) αποφάσεις - πρωτόκολλα κατεδάφισης αυθαιρέτων σε κοινόχρηστη ζώνη 

αιγιαλού και παραλίας, δασικές εκτάσεις και πολεοδομικό ιστό στους Δήμους Καλαμαριάς – 

Θερμαϊκού – Βόλβης – Κασσάνδρας – ιθωνίας και Αριστοτέλη, στις περιοχές Ν.  Κρήνη, 

Αρετσού, Καραμπουρνάκι, Επανομή, Ασπροβάλτα, Υούρκα, ίβηρη, Καλλιθέα, Καλάνδρα, 

Ποσείδι, Άθυτος, Νικήτη, Πόρτο Κουφό, Κάτω Κρινάκια, Ιερισσό. 

Επισημαίνεται ότι η Ομάδα ΠΚ περιλαμβάνει, εκτός των ανωτέρω εξήντα εννέα (69) 

αποφάσεων - πρωτοκόλλων, και την Τποομάδα Α είκοσι επτά (27) αποφάσεων πρωτοκόλλων 

κατεδάφισης αυθαιρέτων σε ζώνη αιγιαλού και παραλίας στους Δήμους Καλαμαριάς, 

Θεσσαλονίκης, Πυλαίας – Φορτιάτη, ιθωνίας και Κασσάνδρας 

Οι ως άνω είκοσι επτά (27) αποφάσεις - πρωτόκολλα κατεδάφισης θα εκτελεστούν μόνο στην 

περίπτωση που κάποιες από τις αποφάσεις των εξήντα εννέα (69) Πρωτόκολλων 

Κατεδάφισης της Ομάδας ΠΚ, αδυνατούν να εκτελεστούν (ενδεικτικά λόγω αναστολής 

εκτέλεσης διά διοικητικής ή δικαστικής οδού, εκτέλεσης με ίδια μέσα από τον ιδιοκτήτη, 

νομιμοποίησης, ανωτέρας βίας ή για τεχνικούς λόγους, κ.α.) και εφόσον έχουν εκτελεστεί τα 

υπόλοιπα Πρωτόκολλα Κατεδάφισης της Ομάδας ΠΚ' μέχρι το όριο του προϋπολογισμού της 

σύμβασης, και σε συνεννόηση με την αρμόδια υπηρεσία. Η επιλογή της/των προς εκτέλεση 
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Διοικητικών Πράξεων από την υποομάδας Α θα γίνει με κριτήριο το προς διάθεση ποσό 

(οικονομικό αντίκρισμα των αποφάσεων που για οποιονδήποτε λόγο κατέστη αδύνατο να 

υλοποιηθούν), τη γεωγραφική περιοχή, την οικονομία κλίμακας καθώς και τα λοιπά κριτήρια 

που υποδείχθηκαν από το Πράσινο Σαμείο. 

ΕΝΟΣΗΣΑ Β'  

Η συνολική εκτιμώμενη δαπάνη των παρεχόμενων υπηρεσιών ανέρχεται στο ποσό του ενός 

εκατομμυρίου εκατόν τριάντα πέντε χιλιάδες ευρώ (1.135.000,00 €) συμπεριλαμβανομένου 

ΥΠΑ 24 %, σύμφωνα με τα στοιχεία των αμετάκλητων διοικητικών πράξεων κατεδάφισης, 

που εστάλησαν από τις κατά τόπους Κτηματικές Τπηρεσίες, τις ΤΔΟΜ, τα δασαρχεία και τις 

αρμόδιες υπηρεσίες της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας - Θράκης. 

Οι θέσεις των προς κατεδάφιση αυθαίρετων κατασκευών εμφανίζονται στον παρακάτω 

πίνακα: 

Ομάδα  Δήμος  Περιοχή  Πλήθος ΠΚ  ύνολο  

ΟΜΑΔΑ ΠΚ  

Καλαμαριάς  

Ν. Κρήνη  10 

69 

Καραμπουρνάκι  2 

Αρετσού  4 

Θερμαϊκού  Επανομή  3 

Βόλβης  Ασπροβάλτα  1 

Κασσάνδρας  

Υούρκα  11 

Καλλιθέα  8 

Άθυτος  3 

ίβηρη  9 

ιθωνίας  Νικητη  10 
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Ν. Μαρμαράς  2 

Πόρτο Κουφό  1 

Αγριελιά  1 

Αριστοτέλη  

Ιερισσός  1 

Κάτω Κρινάκια  3 

ΤΠΟΜΑΔΑ Α  

Καλαμαριάς  Καραμπουρνάκι  1 

28 

Πυλαίας -  Φορτιάτη  Πατριαρχικό  4 

Θεσσαλονίκης  Ν. Παραλία  6 

ιθωνίας  

Νικήτη  14 

Μεταμόρφωση  1 

Κασσάνδρας  

ίβηρη  1 

Φανιώτη  1 

 
ύνολο  97 

 

Λεπτομερέστερα στοιχεία ανά περίπτωση παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στο συνημμένο 

ΠΙΝΑΚΑ του παρόντος παραρτήματος. 

Πιο συγκεκριμένα, για την παρούσα περίπτωση, οι ακριβείς θέσεις των αυθαίρετων 

επεμβάσεων, υποδομών και κατασκευών είναι αυτές που προκύπτουν από τα συνοδευτικά 

των Αποφάσεων κατεδάφισης σκαριφήματα-τοπογραφικά διαγράμματα. Πριν την έναρξη 

των εργασιών κατεδάφισης οι θέσεις και τα όρια των αυθαιρέτων θα υποδεικνύονται 

αρμοδίως από τις υπηρεσίες που έχουν εκδώσει την εκάστοτε υλοποιούμενη πράξη 

(Κτηματική Τπηρεσία, Δασαρχείο, ΤΔΟΜ), εντός της γεωγραφικής τους αρμοδιότητας. Βάσει 

των αποφάσεων-πρωτοκόλλων κατεδάφισης, θα δίδεται συγκεκριμένη εντολή στον 

ανάδοχο, προκειμένου να μεταβεί εντός δύο ημερών, σε περιοχή αυθαιρέτου/των για την 

εκτέλεση απόφασης/εων κατεδάφισης. 
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ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΕΡΓΑΙΨΝ  

Οι προς κατεδάφιση αυθαίρετες κατασκευές - επεμβάσεις είναι κυρίως: 

• Περιφράξεις από οπλισμένο ή άοπλο σκυρόδεμα ή από αργολιθοδομές ή άλλα υλικά, 

ανεξαρτήτως πάχους και ύψους από το φυσικό έδαφος, μετά της θεμελίωσης αυτών 

και μετά των φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς των προϊόντων κατεδάφισης 

(Απόβλητων Εκσκαφών Κατεδαφίσεων Κατασκευών) σε οποιαδήποτε απόσταση προς 

διάθεση σε νομίμως λειτουργούντα χώρο, οι οποίες είτε αποτελούν τμήμα 

αυθαιρέτων κατασκευών σε Δάση, Δασικές εκτάσεις, Εθνικούς Δρυμούς είτε 

βρίσκονται στον αιγιαλό κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 23του 

Ν.  1337/1983  (A' 33), παρεμποδίζοντας την απρόσκοπτη πρόσβαση προς και από 

τις δημόσιες εκτάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ 236/1984 , είτε 

παραβιάζουν τις κείμενες διατάξεις περί αυθαίρετης δόμησης. 

• Κτίσματα μονώροφα ή πολυώροφα, κατασκευασμένα ή επικαλυμμένα με ευτελή ή 

άλλα υλικά, συνήθους κατασκευής ή φέρουσας τοιχοποιίας, με φέροντα στοιχεία από 

οποιοδήποτε υλικό (οπλισμένο-άοπλο σκυρόδεμα, οπτοπλινθοδομή, 

τσιμεντολιθοδομή, μεταλλικής, σύνθετης μορφής κ.λ.π) και οποιουδήποτε ύψους από 

το φυσικό ή διαμορφωμένο έδαφος, μετά της θεμελίωσης αυτών και μετά των 

φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς των προϊόντων κατεδάφισης (Απόβλητων 

Εκσκαφών Κατεδαφίσεων Κατασκευών) σε οποιαδήποτε απόσταση προς διάθεση σε 

νομίμως λειτουργούντα χώρο, στα οποία περιλαμβάνεται και κάθε είδους κινητός, 

σταθερός ή εγκαταλελειμμένος εξοπλισμός, οικοσκευή ή άλλα αντικείμενα, είτε 

βρίσκονται εντός των κτισμάτων είτε ως προσάρτημα αυτών, σε εφαρμογή των 

σχετικών διατάξεων περί κατεδαφίσεων. 

• Αμμοκράτες - προβλήτες από φυσικά ή άλλα υλικά (πέτρες, ογκόλιθοι, ξύλο, μέταλλο, 

κ.λπ) ή διαμορφώσεις –επιχωματώσεις - αποθέσεις με φυσικά ή άλλα υλικά, 

οποιουδήποτε μήκους ή βάθους ή απόστασης από την επιφάνεια της θάλασσας ή την 

στάθμη του εδάφους (φυσική ή διαμορφωμένη), μετά της τυχόν 

αναπόσπαστηςθεμελίωσης – αγκύρωσης – έδρασης αυτών και μετά των 

φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς των προϊόντων κατεδάφισης (Απόβλητων 

Εκσκαφών Κατεδαφίσεων Κατασκευών) σε οποιαδήποτε απόσταση προς διάθεση σε 
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νομίμως λειτουργούντα χώρο, στα οποία περιλαμβάνονται και κάθε είδους 

υπερκείμενες ή παρακείμενες κινητές ή σταθερές προσθήκες ή αντικείμενα που 

δύνανται να αρθούν – απομακρυνθούν χωρίς απαίτηση ειδικής πρόβλεψης.  

• Διαμορφωμένες επιφάνειες προσωρινού ή μόνιμου χαρακτήρα (επιχωματώσεις, 

σκυροδετημένες κ.λπ) με επίστρωση ή χωρίς, στοιχειοθετούμενες από συγκολλημένα 

ή ελεύθερα υλικά, φυσικής ή τεχνητής προέλευσης, μετά της τυχόν θεμελίωσης – 

αγκύρωσης – έδρασης ή οποιασδήποτε μορφής κατασκευής - μηχανισμού στήριξης 

αυτών και μετά των φορτοεκφορτώσεων και της μεταφοράς των προϊόντων 

κατεδάφισης (Απόβλητων Εκσκαφών Κατεδαφίσεων Κατασκευών) σε οποιαδήποτε 

απόσταση προς διάθεση σε νομίμως λειτουργούντα χώρο, στα οποία 

περιλαμβάνονται και κάθε είδους υπερκείμενες ή παρακείμενες, κινητές ή σταθερές 

προσθήκες ή αντικείμενα που δύνανται να αρθούν – απομακρυνθούν χωρίς 

απαίτηση ειδικής πρόβλεψης. 

 

τα παραπάνω μπορεί να περιλαμβάνονται και κατασκευές όπως: 

• Ξύλινες ή μεταλλικές κατασκευές (πέργκολες, στέγαστρα, στέγες, τέντες, υπόστεγα, 

κιόσκια, βάσεις, σκάλες, διαδρόμους  κλπ). 

• Ανεξαρτήτως υλικού κατασκευής, μεγέθους και απόστασης από τη φυσική ή 

διαμορφωμένη επιφάνεια του εδάφους – μεμονωμένες κατασκευές όπως περιφράξεις 

- περιτοιχίσεις –διαχωριστικά - διαμορφώσεις εδάφους-επιστρώσεις – 

επιχωματώσεις. 

• Κατασκευές από σκυρόδεμα (διαμορφώσεις, τοιχεία, βάσεις, σκάλες κλπ). 

• Κατασκευές ή φέροντες οργανισμοί από σκυρόδεμα, μέταλλο, ξύλο ή άλλο υλικό, με ή 

χωρίς οποιωνδήποτε υλικών τοίχους ή κατασκευές πλήρωσης και στέγη ή 

δικτυώματα οποιουδήποτε υλικού. 

• Κατασκευές, διαμορφώσεις ή επικαλύψεις από ευτελή, ελαφριά ή άλλα υλικά 

• Κατασκευές από αμίαντο (ελενίτ) ή άλλα επικίνδυνα υλικά 

ε όλες τις παραπάνω εργασίες περιλαμβάνεται ανηγμένη η δαπάνη: 
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• Καθαίρεσης παντός τύπου χωμάτινων επιχωματώσεων, μπαζωμάτων, 

διαμορφώσεων πρασίνου, οποιουδήποτε πάχους, σε οποιαδήποτε στάθμη από το 

έδαφος (φυσικό ή τεχνητά διαμορφωμένο), με την συσσώρευση των προϊόντων 

καθαιρέσεως προς φόρτωση και τη μεταφορά σε ειδικά αδειοδοτημένες μονάδες 

διαχείρισης A.E.K.K. 

• Η προμήθεια και η μεταφορά υλικών επίχωσης και η δαπάνη εργασίας επανεπίχωσης 

και συμπύκνωσης των τάφρων και υπόγειων χώρων, που θα δημιουργηθούν λόγω 

των κατεδαφίσεων των θεμελίων-υπογείων κλπ. 

• Οι προβλεπόμενες φορτοεκφορτώσεις για τη μεταφορά όλων των κατεδαφισθέντων 

υλικών και κινητού, ακίνητου ή εγκαταλελειμμένου εξοπλισμού ή οικοσκευής προς 

διάθεση σε ειδικά αδειοδοτημένες μονάδες διαχείρισης Α.Ε.Κ.Κ. σε οποιαδήποτε 

απόσταση και αν βρίσκονται αυτές από το σημείο καθαιρέσεων-κατεδαφίσεων με 

κατάλληλα αδειοδοτημένα και συντηρημένα οχήματα βάσει προδιαγραφών, οι τυχόν 

προσωρινές εναποθέσεις και επαναφορτώσεις, η διάνοιξη ή διαμόρφωση οδού 

πρόσβασης ή χώρων εργασίας – κίνησης οχημάτων και μηχανημάτων, ο καθαρισμός 

του χώρου από τα κάθε είδους υλικά μέχρι τη στάθμη του φυσικού ή διαμορφωμένου 

εδάφους και κάθε άλλη εργασία που απαιτείται για την έντεχνη, έγκαιρη και ασφαλή 

εκτέλεση της παρούσας σύμβασης παροχής υπηρεσιών, σύμφωνα και με τα λοιπά 

τεύχη, που συνοδεύουν την παρούσα σύμβαση και τις υποδείξεις του επόπτη ή 

συντονιστή της σύμβασης. 

Επιπλέον διευκρινίσεις σχετικά με τα προς εκτέλεση πρωτόκολλα κατεδάφισης, θα δοθούν 

στον ανάδοχο, μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης παροχής υπηρεσιών, από τους 

αρμόδιους υπαλλήλους της Α.Δ. Μακεδονίας – Θράκης και τους ορισμένους επόπτες ή το 

συντονιστή της σύμβασης. 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΜΒΑΗ  

Η διάρκεια της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ορίζεται μέχρι και τις 31/12/2022 και εώς 

εξάντλησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου. 
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ΕΚΣΕΛΕΗ ΤΜΒΑΗ  

Σα κτίσματα θα κατεδαφιστούν σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εγκύκλιο ΤΠΕΦΨΔΕ με 

αριθμό 54/38935/210.95  «Κανονισμός για κατεδαφίσεις κτηρίων», με οποιαδήποτε 

μηχανικά και χειρωνακτικά μέσα. τη συνέχεια τα οικοδομικά απόβλητα θα φορτωθούν και 

θα μεταφερθούν σε ειδικά αδειοδοτημένες και νομίμως λειτουργούντες μονάδες διαχείρισης 

Α.Ε.Κ.Κ. Η αποκατάσταση του περιβάλλοντος χώρου μετά την αποκομιδή των οικοδομικών 

αποβλήτων θα πραγματοποιηθεί με κατάλληλη διαμόρφωση του εδάφους με τις οδηγίες των 

αρμοδίων Τπηρεσιών, αποκομιδή οποιουδήποτε δομικού στοιχείου εντοπιστεί, ώστε να 

επανέλθει το περιβάλλον στην προ των αυθαιρέτων κατασκευών και επεμβάσεων 

κατάσταση. 

Για τις υπόλοιπες κατασκευές – επεμβάσεις θα λαμβάνονται τα κατάλληλα – ενδεικνυόμενα, 

κατά περίπτωση μέτρα και θα τηρούνται κανόνες ασφάλειας χώρου εκτέλεσης εργασιών και 

ασφαλούς λειτουργίας των μηχανημάτων (αποστάσεις ασφαλείας, σήμανση κ.λπ) 

Αναφορικά με το είδος και τις ποσότητες των εργασιών κατεδάφισης που θα εκτελεσθούν 

σημειώνεται ότι κατά τον προϋπολογισμό της παρούσας σύμβασης, αυτές έχουν 

προεκτιμηθεί είτε από επί τόπου αυτοψίες (πρόσφατες ή κατά το χρόνο γνωστοποίησης της 

διοικητικής πράξης για την απομάκρυνση των αυθαίρετων κατασκευών) είτε από την 

περιγραφή (τεχνική ή μη) των αυθαίρετων κατασκευών και την σκαριφηματική αποτύπωσή 

τους στη διοικητική πράξη της κάθε περίπτωσης ή την έκθεση αυτοψίας των υπαλλήλων της 

αρμόδιας υπηρεσίας που τις κατέγραψε ως αυθαίρετες. ε κάθε περίπτωση κατά το χρόνο 

εκτέλεσης των εργασιών τόσο τα γεωμετρικά χαρακτηριστικά όσο και το είδος των υλικών 

των αυθαίρετων κατασκευών δύναται να εμφανίζει μικρές ή και μεγαλύτερες αποκλίσεις – 

διαφοροποιήσεις. 

Επισημαίνεται ότι θα τηρηθεί ενδεικτική σειρά προτεραιότητας για τις αυθαίρετες κατασκευές 

της ομάδας ΠΚ, η οποία θα καθορίζεται βάσει ιδιαίτερων συνθηκών που θα σχετίζονται με το 

δημόσιο συμφέρον, την επίτευξη οικονομίας κλίμακας, τις υπηρεσιακές ανάγκες των 

εμπλεκόμενων υπηρεσιών και λοιπούς ενδογενής ή εξωγενής παράγοντες δύνανται να 

συντελούν στη διαφοροδιαγνωστική επιλογή αυτών. Για την επιλογή της ευρύτερης περιοχής 

εκτέλεσης εργασιών θα χρησιμοποιηθεί ενδεικτικός αλγόριθμος του Τπουργείου 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας, όπως αυτός συντάχθηκε και κοινοποιήθηκε προς τις υπηρεσίες 
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από την πρώην Ε.Τ.Ε.ΚΑ. (νυν ΕΝΕ/ΕΒΕ). ε κάθε περίπτωση, βασική συνιστώσα του άξονα 

επιλογής θα αποτελούν λόγοι προστασίας του περιβάλλοντος και του πολίτη και σε καμία 

περίπτωση το τελικό σύνολο των εργασιών δεν μπορεί να υπερβαίνει το συνολικά 

προϋπολογισθέν ποσό της παρούσας σύμβασης. Ομοίως, αναφορικά τη σειρά 

προτεραιότητας των αυθαίρετων κατασκευών της υποομάδας Α, εφόσον χρησιμοποιηθεί ως 

δεξαμενή για τη συμπλήρωση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, θα ισχύσουν τα ίδια, 

ως άνω, κριτήρια επιλογής με τις αυθαίρετες κατασκευές της ομάδας ΠΚ, λαμβάνοντας 

υπόψη επιπλέον και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό των εργασιών για την απομάκρυνση των 

εναλλακτικών αυθαίρετων κατασκευών, ώστε να καλύπτεται κατά το μέγιστο δυνατό 

ποσοστό το προϋπολογισθέν ποσό που αντιστοιχούσε στις αυθαίρετες κατασκευές που δεν 

κατέστη δυνατό να υλοποιηθούν σε εφαρμογή της σύμβασης με τον ανάδοχο. Δεν υπάρχει 

δέσμευση ως προς το πλήθος των προς εκτέλεση διοικητικών πράξεων της υποομάδας Α που 

θα επιλεγούν για την αντικατάσταση μίας ή περισσότερων διοικητικών πράξεων της ομάδας 

ΠΚ που δεν κατέστη δυνατό να εκτελεστούν. 

ημειώνεται ότι οι εργασίες κατεδάφισης που προβλέπονται στην υποομάδα Α, εκτελούνται 

μόνο στην περίπτωση που το αντικείμενο της ομάδας ΠΚ έχει ολοκληρωθεί ή για 

οποιοδήποτε λόγο δεν δύναται να συνεχιστεί και μέχρι την εξάντληση του προϋπολογισμού 

που προβλέπεται για την ομάδα ΠΚ. 

ε περίπτωση που κάποιο από τα αυθαίρετα για οποιοδήποτε λόγο δεν δύναται να 

κατεδαφιστεί, (π.χ. είτε γιατί κατεδαφίστηκε οικειοθελώς από τον ιδιοκτήτη-αυθαιρετούντα, 

είτε γιατί ανεστάλη η εκτέλεσή του διά της δικαστικής ή διοικητικής οδού κ.λπ.), η υπηρεσία 

διατηρεί το δικαίωμα να προσδιορίσει άλλο ή άλλα αυθαίρετα προς κατεδάφιση εντός 

συμβατικού αντικειμένου στις ανωτέρω περιοχές από τον κατάλογο της υποομάδας Α. 

Η επιλογή της/των προς εκτέλεση Διοικητικών Πράξεων από την υποομάδας Α θα γίνει με 

κριτήριο το προς διάθεση ποσό (οικονομικό αντίκρισμα των αποφάσεων που για 

οποιονδήποτε λόγο κατέστη αδύνατο να υλοποιηθούν), τη γεωγραφική περιοχή, την 

οικονομία κλίμακας καθώς και τα λοιπά κριτήρια που υποδείχθηκαν από το Πράσινο Σαμείο. 

 

ΤΧΟ ΔΑΠΑΝΗ  
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Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 1.135.000,00€ 

συμπεριλαμβανομένου του ΥΠΑ 24%. 

Αναλυτικότερα ο προϋπολογισμός της παρούσας σύμβασης προκύπτει για την ομάδα ΠΚ 

με προϋπολογισμένη τη δαπάνη εκτέλεσης της υπηρεσίας ανά διοικητική πράξη 

απομάκρυνσης αυθαιρέτου, όπως αυτή εμφανίζεται στον συνημμένο πίνακα του παρόντος 

παραρτήματος και συνοπτικά ως ακολούθως: 

Ομάδα ΠΚ  

Προϋπολογισμός  915.322,59 €  

ΥΠΑ 24%  219.677,41€  

ύνολο ύμβασης  1.135.000,00 €  

Σο κόστος των υπηρεσιών εκτιμήθηκε με τιμές χρέωσης της δαπάνης εκτέλεσης της 

εργασίας ανά πρωτόκολλο κατεδάφισης, λαμβάνοντας υπόψη συγκριτικά στοιχεία 

παλαιότερων αντίστοιχων διαγωνισμών. 

ύμφωνα με τα παραπάνω, στις τιμές μονάδος της δαπάνης εκτέλεσης της κάθε εργασίας 

ανά πρωτόκολλο κατεδάφισης, όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνημμένο στο παρόν 

παράρτημα πίνακα πρωτοκόλλων κατεδάφισης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

περιλαμβάνονται τα κάτωθι: 

1) Οι δαπάνες για την προστασία και την εξασφάλιση της λειτουργίας των δικτύων 

Ο.Κ.Ψ. που επηρεάζονται τοπικά από τις εκτελούμενες εργασίες. Ο ανάδοχος θα 

έχειτην αποκλειστική ευθύνη για την πρόκληση ζημιών και φθορών στα δίκτυα αυτά 

αστικά και ποινικά και μέχρι περαίωσης των εργασιών. 

2) Οι δαπάνες μελέτης, πρόληψης και αποκατάστασης κάθε είδους ζημιάς καθώς και οι 

αποζημιώσεις για κάθε είδους βλάβη ή μη συνήθη φθορά επί υφιστάμενων 

κατασκευών κατά την εκτέλεση των εργασιών ή τη διακίνηση βαρέως εξοπλισμού 

του αναδόχου (π.χ. μεταφορικά μέσα μεγάλης χωρητικότητας, ερπυστριοφόρα 

μηχανημάτα κλπ.), που οφείλονται σε μη τήρηση των συμβατικών όρων, των 

υποδείξεων της αρμόδιας υπηρεσίας, των ισχυουσών διατάξεων και γενικότερα σε 

υπαιτιότητα του αναδόχου. 
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3) Οι δαπάνες έκδοσης τυχόν απαιτούμενων αδειών εκτέλεσης εργασιών από τις 

αρμόδιες αρχές, την Πολεοδομία και τους Οργανισμούς Κοινής Ψφελείας. 

4) Η οποιαδήποτε απαίτηση σε εξοπλισμό (π.χ. κάδοι συλλογής υλικών, τεχνικά 

μηχανήματα, εξοπλισμός, κ.α.) προκύψει κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών. 

5) Η αμοιβή του επιβλέποντος μηχανικού και του τεχνικού ασφαλείας, ο οποίος θα 

παρίσταται στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών, καθ' όλη τη διάρκεια αυτών και σε 

κάθε συνεργείο, που θα παρέχει υπηρεσίες. 

6) Οι εργασίες αφαίρεσης, συλλογής, και μεταφοράς προς περαιτέρω διαχείριση 

επικίνδυνων (π.χ. αμίαντος) ή μη υλικών (A.E.K.K.). 

 Η χερσαία μεταφορά και διάθεση, σύμφωνα με τη παρούσα τεχνική περιγραφή και τα 

οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία ή στις κατ’ εξουσιοδότησή της εκδιδόμενες 

πράξεις, προϊόντων καθαίρεσης πάσης φύσεως και μεγέθους, ή πάσης φύσεως 

εμπεριεχομένων, εδραζόμενων ή παρακείμενων στις προς καθαίρεση κατασκευές, 

υλικών δεν επιμετράται και δεν πληρώνεται ιδιαίτερα, νοείται, δε, ότι η πρόσθετη 

αυτή δαπάνη ή πιθανότητα πρόκλησης σχετικής δαπάνης, ελήφθη υπόψη από τον 

ανάδοχο κατά την σύνταξη της προσφοράς του και περιλαμβάνεται ανηγμένη στις 

αντίστοιχες τιμές του. 

 Προϋπόθεση "επί ποινή αποκλεισμού" για τους συμμετέχοντες στο διαγωνισμό 

είναι, είτε να διαθέτουν οι ίδιοι εξειδίκευση και σχετική άδεια για διαχείριση υλικών 

που περιέχουν αμίαντο, είτε να έχουν συνεργασία με εταιρεία εξειδικευμένη και 

αδειοδοτημένη για τη διαχείριση των υλικών αυτών. 

ΦΡΗΜΑΣΟΔΟΣΗΗ  

Η χρηματοδότηση γίνεται από τον Προϋπολογισμό του Πράσινου Σαμείου. 

χετικά. έχει εκδοθεί η Τ.Α. με αρ.πρωτ. 2560/24-04-2020 (ΑΔΑ: ΧΑΝΞ46Χ844-ΦΓΜ) με θέμα: 

« Σροποποίηση της υπ.αριθμ. 795/05-02-2020 (ΑΔΑ:92Κ46Χ844-0ΓΓ) Τ.Α. «Έγκριση του 

Φρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Σαμείου « συνεχιζόμενα προς 

χρηματοδότηση έργα στο έτος 2020» και διάθεση πίστωσης ποσού 20.482.928,96€ για την 
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υλοποίησή του» και διάθεση πίστωσης ποσού 18.829.895,63€ για την υλοποίησή του 

(σχετική Απόφαση Δ.. Πράσινου Σαμείου 177.2/15-04-2020 (ΑΔΑ: ΨΔΦΓ46Χ844-7ΝΚ) με 

θέμα: «Σροποποίηση της Απόφασης Δ.. 171.7/2020 (ΑΔΑ: Ρ4ΖΦ46Χ844-ΙΝ9) με θέμα: 

Έγκριση του Φρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Σαμείου «υνεχιζόμενα προς 

χρηματοδότηση έργα στο έτος 2020» και έγκριση του σχεδίου τροποποίησης της υπ΄ αρ. 

795/05-02-2020 Τ.Α.».) 

Η δαπάνη βαρύνει τον προϋπολογισμό του Πράσινου Σαμείου βάσει της απόφασης ανάληψης 

υποχρέωσης με αρ.πρωτ. 808/06-02-2020 (ΑΔΑ: ΨΧ446Χ844-ΠΗ8) όπως αυτή ανακλήθηκε 

εν μέρει με την με αρ.πρωτ. 2593/27-04-2020 (ΑΔΑ:Χ44Χ46Χ844-ΦΤΥ) 

 

ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ  

Ψς κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής και βάσει αυτού αναδεικνύεται ο ανάδοχος, ήτοι ως ενιαίο ποσοστό έκπτωσης στην 

άθροιση των δαπανών εργασιών εκτέλεσης των πρωτοκόλλων κατεδάφισης 

(προϋπολογισθείσα αξία),. 

ΕΝΟΣΗΣΑ Γ'  

ΣΕΦΝΙΚΕ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΥΕ / ΓΕΝΙΚΕ ΑΠΑΙΣΗΕΙ  

1. Ο ανάδοχος πρέπει να δύναται να παρέχει τις υπηρεσίες του για όλο το χρονικό 

διάστημα της διάρκειας εκτέλεσης της παρούσας σύμβασης. Οι υπηρεσίες θα 

παρέχονται έπειτα από εντολή της Δ/νσης Σεχνικού Ελέγχου της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 

2. Τποχρεούται να παρίσταται επιβλέπων μηχανικός (Πολιτικός Μηχανικός κατηγορίας 

ΠΕ), στον τόπο εκτέλεσης των εργασιών, καθ' όλη τη διάρκεια αυτών και ανά 

συνεργείο που θα παρέχει υπηρεσίες, τα στοιχεία του/των οποίου/ων 

(ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο επικοινωνίας) θα πρέπει έγκαιρα να έχουν 

γνωστοποιηθεί στην αναθέτουσα αρχή. Ο κάθε επιβλέπων μηχανικός θα τηρεί τα 

αναφερόμενα στο αρθ. 12 του «Κανονισμού για κατεδαφίσεις κτιρίων» 
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(Εγκύκλιος του ΤΠΕΦΨΔΕ με αρ.  54/38935/210.95 ), όπως ισχύει από 25-6-

95 και θα βρίσκεται σε διαρκή επαφή με τους αρμόδιους υπαλλήλους της 

αναθέτουσας αρχής για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων κλπ. 

3. Ο ανάδοχος με την προσφορά του αποδέχεται ότι μελέτησε πλήρως τη φύση και τη 

θέση των συνθηκών παροχής υπηρεσιών καθώς και των δυσκολιών λόγω της 

θέσεως των προς κατεδάφιση κατασκευών (προσβασιμότητα, κυκλοφοριακό, 

παρόδιες ιδιοκτησίες κ.λπ.), τις γενικές και τοπικές συνθήκες, κυρίως αναφορικά με 

τις μεταφορές, διάθεση, διαχείριση και αποθήκευση υλικών, ύπαρξη εργατικών 

χεριών, ύδατος, ηλεκτρικού ρεύματος, το ευμετάβλητο των καιρικών συνθηκών, τη 

διαμόρφωση και κατάσταση του εδάφους, το είδος, ποσότητα και ποιότητα των 

υλών που μπορεί να συναντηθούν πάνω και κάτω από το έδαφος, το είδος και τα 

μέσα ευκολίας που θα χρειαστούν πριν από την έναρξη και κατά την πρόοδο των 

εργασιών και οποιαδήποτε άλλα ζητήματα, τα οποία κατά οποιοδήποτε τρόπο 

δύναται να επηρεάσουν τις εργασίες ή το κόστος τους σε συνδυασμό με τους όρους 

της σύμβασης. 

4. Ο ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ώστε  

α) μηχανήματα και προσωπικό να φέρουν τις απαραίτητες και νόμιμες άδειες,  

β) να μεριμνήσει για την ύπαρξη εφεδρικού εξοπλισμού και εξειδικευμένου 

προσωπικού για την αντιμετώπιση έκτακτων ή επειγουσών αναγκών – 

καταστάσεων. 

γ) να έχει δυνατότητα ταυτόχρονης εκτέλεσης εργασιών κατεδάφισης για 

περισσότερα του ενός ΠΚ μετά από υπόδειξη του επόπτη ή συντονιστή, 

ενδεχομένως και σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές 

δ) τα μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν να είναι κατάλληλα συντηρημένα και 

να διαθέτουν άρτιο και εν λειτουργία ενδεχόμενο συμπληρωματικό εξοπλισμό 

κατά τις προδιαγραφές των κείμενων διατάξεων. 

ε) να μελετά, προδιαγράφει, λαμβάνει και εφαρμόζει άμεσα τα μέτρα ασφαλείας 

και υγιεινής, διαθέτοντας και υπεύθυνο τεχνικό ασφαλείας ανά συνεργείο 

εργασίας (τα στοιχεία του οποίου, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο 

επικοινωνίας, θα πρέπει έγκαιρα να έχουν γνωστοποιηθεί στην αναθέτουσα 
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αρχή), που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις (Ν.1568/85, 

Π.Δ.17/96, Π.Δ.19/96, Π.Δ.294/88, Π.Δ305/96, Ν.  1396/83, 

Π.Δ.447/75, Π.Δ.778/80, Π.Δ.1073/81, Ν.  1430/84, Π.Δ.395/94, 

Π.Δ.396/94, Π.Δ.397/94, Π.Δ.399/94, Π.Δ.105/95, Π.Δ.77/93, 

Π.Δ.212/06, Π.Δ.149/06 ),  

γ) να ασφαλίσει κατά παντός κινδύνου υλικού και έμψυχου δυναμικού που θα 

χρησιμοποιηθεί μόνιμα ή περιστασιακά και  

δ) για οποιοδήποτε ατύχημα μηχανημάτων και ανθρώπινου δυναμικού ή φθορά 

που προκληθεί σε ξένη περιουσία κατά την εκτέλεση των εργασιών παροχής 

υπηρεσίας ή ως απόρροια αυτών. 

Όσον αφορά στον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών θα ισχύουν τα εξής: 

• Η ειδοποίηση από την υπηρεσία για την περιοχή εκτέλεσης εργασιών ή τις προς 

υλοποίηση διοικητικές πράξεις, με σκοπό την εγκατάσταση των απαιτούμενων 

μηχανημάτων κατά περίπτωση μηχανημάτων και σχετικού εξειδικευμένου προσωπικού 

στον χώρο παροχής των υπηρεσιών θα γίνεται τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την 

έναρξη των εργασιών για κάθε περιοχή ή κατεδάφιση. 

• Ο ανάδοχος πρέπει να μεριμνά για την έγκαιρη έκδοση των απαιτούμενων από τον 

νόμο αδειών και εγκρίσεων για την εκτέλεση των εργασιών. Όπου, κατά τις κείμενες 

διατάξεις, απαιτείται σύναψη σύμβασης ή παροχή εξειδικευμένων ή επιπλέον μελετών, 

οφείλει να ενεργεί άμεσα, ακόμα και σε νεκρό χρόνο, ώστε κατά την υπόδειξη – εντολή 

προσέγγισης ή εκτέλεσης να μην υπάρχει κώλυμα ή καθυστέρηση. 

• Ο ανάδοχος μετά τη δοθείσα εντολή από την αρμόδια υπηρεσία και εντός δύο ημερών 

υποβάλλει ένα χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης του σχετικού ή των σχετικών στην εντολή, 

πρωτοκόλλου κατεδάφισης/διοικητικών πράξεων απομάκρυνσης.. 

Όσον αφορά στη δαπάνη εκτέλεσης των υπηρεσιών ανά διοικητική πράξη: 

Ο ανάδοχος δεν δικαιούται οποιαδήποτε αποζημίωση: 

• όταν αναστέλλεται ή διακόπτεται η προγραμματισμένη κατεδάφιση με υπαιτιότητα του 

αναδόχου ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο οδηγεί στην εν λόγω αναστολή – διακοπή 
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(έκτακτα καιρικά φαινόμενα, λόγοι ανωτέρας βίας, σχετική δικαστική ή διοικητική 

πράξη, απουσία εμπλεκόμενων φορέων- υπηρεσιών, υγείας κ.λπ). 

• λόγω ανακυψάντων κωλυμάτων που δεν είχαν προβλεφθεί κατά το σχεδιασμό ή δεν 

δύνανται να αντιμετωπιστούν εν τη γενέσει τους, λαμβάνοντας υπόψη και την ιδιαίτερη 

φύση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης (κατεδαφίσεις αυθαιρέτων) και των 

ιδιαιτεροτήτων του εκάστοτε πρωτοκόλλου κατεδάφισης, όπως περιγράφονται στο 

συνημμένο πίνακα πρωτοκόλλων κατεδάφισης του παρόντος παραρτήματος και που 

δεν είχαν προσδιοριστεί. 

• στην περίπτωση που συντρέχουν λόγοι εφαρμογής της παρ.1 του άρθρου 66του Ν.   

4602/2019 (Α' 45) «Έρευνα, εκμετάλλευση και διαχείριση του γεωθερμικού δυναμικού 

της Φώρας, σύσταση Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, 

ιδιοκτησιακός διαχωρισμός δικτύων διανομής φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις». 

ΛΟΙΠΔ ΤΠΟΥΡΔΩΔΙ 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί πάντοτε: 

• Σις εκάστοτε κείμενες διατάξεις σχετικά με την υγιεινή των εργαζομένων, την 

ασφάλεια των εργαζομένων και των παρευρισκόμενων, ιδίως σε περίπτωση 

εργατικού ατυχήματος. 

• Σις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, ή των κατ’ εξουσιοδότησή τους 

διοικητικών πράξεων, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το Εθνικό Δίκαιο, 

συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού 

δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Φ του Προσαρτήματος A' του 

Ν.  4412/16,όπως ισχύει. 

• Σις υποχρεώσεις του ως προς τα αναφερόμενα στον Κανονισμό για κατεδαφίσεις 

κτιρίων της με αριθ. 54/38935/210.95εγκυκλίου του ΤΠΕΦΨΔΕ. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει το προσωπικό του, σύμφωνα με τις διατάξεις της 

Ελληνικής Εργατικής Νομοθεσίας, όπως αυτές ισχύουν ανά πάσα χρονική στιγμή και να τηρεί 

την εκάστοτε ισχύουσα υλλογική/Κλαδική ύμβαση Εργασίας για το προσωπικό που 

απασχολεί. 
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Αλλοδαποί μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες, μόνο εφόσον διαθέτουν τις απαραίτητες άδειες 

παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα και είναι ασφαλισμένοι στο αρμόδιο ασφαλιστικό 

ταμείο. ε περίπτωση που προσωπικό του αναδόχου δεν υπάγεται σε διατάξεις της 

ισχύουσας Νομοθεσίας, αυτός υποχρεούται να το ασφαλίσει έναντι ατυχημάτων σε 

ασφαλιστικές εταιρείες. 

Η εφαρμογή όλων των ανωτέρω είναι αποκλειστική ευθύνη του αναδόχου, ο οποίος θα 

πρέπει να εξασφαλίσει ότι το σύνολό τους τηρείται και από τους πάσης φύσεως συμβούλους, 

συνεργάτες και υπεργολάβους αυτού. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν ευθύνεται για τις υποχρεώσεις του αναδόχου προς το προσωπικό 

του, δικαιούται όμως να ελέγχει, εφόσον προκύψει σχετική ανάγκη ή αμφιβολία, την τήρηση 

της ασφαλιστικής και λοιπής νομοθεσίας και να καταγγέλλει τις παραβάσεις της. 

 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάλυψης επαγγελματικών 

κινδύνων (Ασφαλιστήριο υμβόλαιο αντίγραφο από το οποίο θα προκύπτει κάλυψη 

Αστικής Ευθύνης του Αναδόχου έναντι τρίτων και ασφάλιση μηχανικού εξοπλισμού κατά 

παντός κινδύνου) για την έναντι τρίτων αστική ευθύνη για υλικές ζημιές και σωματικές 

βλάβες, καθόλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας σύμβασης, στο οποίο η Αποκεντρωμένη 

Διοίκησης Μακεδονίας θα αναφέρεται ως «συνασφαλιζόμενος». Να καλύπτεται και η εκ 

του Νόμου ευθύνη του αναδόχου, την οποία έχει με την ιδιότητα του εργοδότη και 

περιλαμβάνει την, από τα άρθρα 657, 658 και 932του ισχύοντος A.K ., 

προβλεπόμενη υποχρέωση του ασφαλισμένου έναντι του προσωπικού του που 

απασχολείται στις περιγραφόμενες στην παρούσα σύμβαση εργασίες κατεδάφισης, σε 

περίπτωση σωματικών βλαβών που θα προκληθούν κατά τη διάρκεια της εργασίας. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει κάλυψη οποιασδήποτε αστικής ευθύνης προς 

οποιονδήποτε τρίτο, συμπεριλαμβανομένης της αναθέτουσας αρχής και του προσωπικού 

αυτής, η οποία ανακύπτει από ή οφείλεται στην εκτέλεση της υπηρεσίας, περιλαμβανομένων, 

αλλά όχι μόνο, περιπτώσεων θανάτου, σωματικών βλαβών, απώλεια ή ζημίας περιουσίας, 

ατυχηματικής ρύπανσης, ψυχικής οδύνης και ηθικής βλάβης, μέχρι εκείνων των ορίων 

ευθύνης, τα οποία θα διατηρούσε σε ισχύ ένας συνετός λειτουργός παροχής υπηρεσιών 

παρόμοιας φύσης, μεγέθους και χαρακτηριστικών του. την κάλυψη θα περιλαμβάνεται ρητά 

και η εκ του άρθρου 922του Αστικού Κώδικα απορρέουσα ευθύνη της υπηρεσίας 
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(ευθύνη προστήσαντος). Η αναθέτουσα αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση 

για αποζημίωση από τυχόν ατύχημα ή κάθε άλλη αιτία, τόσο κατά τη μεταφορά του 

προσωπικού του ανάδοχου, όσο και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών 

κατεδάφισης. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι τα ανωτέρω τηρούνται και από τους 

πάσης φύσεως συμβούλους, συνεργάτες και υπεργολάβους αυτού. 

Οι ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν καθ' οιονδήποτε τρόπο τις υποχρεώσεις 

και ευθύνες του αναδόχου που απορρέουν από την παρούσα σύμβαση. ε κάθε περίπτωση, ο 

ανάδοχος ευθύνεται πλήρως για όλους τους κινδύνους που απορρέουν ή σχετίζονται με την 

παροχή των υπηρεσιών του και παραμένει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για την 

πλήρη και έγκαιρη αποκατάσταση ζημιών σε πρόσωπα ή/και πράγματα, ανεξάρτητα εάν και 

σε ποιο βαθμό καλύπτονται από ασφαλιστικές συμβάσεις ή αποζημιώνονται από τους 

ασφαλιστές, ακόμη και πέραν των ποσών κάλυψης των εν λόγω συμβάσεων. 

Ο ανάδοχος θα πρέπει να μεριμνά για την έγκαιρη ανάληψη υπηρεσίας από τους υπαλλήλους 

του και να είναι υπεύθυνος για τον καταμερισμό εργασίας του απασχολούμενου προσωπικού, 

ώστε να εκπληρώνονται οι συμβατικές υποχρεώσεις. Πρέπει να αποκαθιστά αμέσως κάθε 

έλλειψη ή παράλειψη ή πλημμελή εργασία που θα παρατηρείται και θα γνωστοποιείται σε 

αυτόν από τους υπεύθυνους της αναθέτουσας αρχής. 

Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ζητήσει την αντικατάσταση μέλους της ομάδας παροχής 

υπηρεσιών του αναδόχου ως ακατάλληλο, μη ενδεικνυόμενο ή για ανάρμοστη ή 

αντισυμβατική συμπεριφορά. Ο ανάδοχος οφείλει να προβεί σε αντικατάσταση άμεσα και 

χωρίς αντιρρήσεις με άλλο πρόσωπο, ανάλογης εμπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση 

μέλους της ομάδας παροχής υπηρεσιών του αναδόχου, κατόπιν αιτήματός του, κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, δύναται να γίνει μετά από έγκριση της αναθέτουσας 

αρχής και μόνο με άλλο πρόσωπο αντίστοιχων προσόντων ή εμπειρίας. 

Τποχρεούται να παρίσταται επιβλέπων πολιτικός μηχανικός και τεχνικός ασφαλείας, στον 

τόπο εκτέλεσης των εργασιών παροχής υπηρεσίας, καθ' όλη τη διάρκεια αυτών και σε κάθε 

συνεργείο, που θα παρέχει υπηρεσίες. Σα στοιχεία του (ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο 

επικοινωνίας) θα πρέπει έγκαιρα να έχουν γνωστοποιηθεί στην αναθέτουσα αρχή. Ο 

επιβλέπων μηχανικός θα τηρεί τα αναφερόμενα στο αρθ. 12  του «Κανονισμού για 

κατεδαφίσεις κτιρίων» (Εγκύκλιος του ΤΠΕΦΨΔΕ με αρ. 54/38935/210.95 ) και θα 
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βρίσκεται σε διαρκή επαφή και συνεργασία με τους αρμόδιους υπαλλήλους της αναθέτουσας 

αρχής για την άμεση αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων. ε κάθε περίπτωση, ο επιβλέπων 

μηχανικός τελεί υπό υποδείξεις και εντολές του ορισμένου από το φορέα της αναθέτουσας 

αρχής επόπτη. ε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς αυτές, ο ορισθείς επόπτης δύναται να 

διακόψει τις εκτελούμενες εργασίες προσωρινά ή μέχρι την οριστική αντιμετώπιση των 

ανακυψάντων ζητημάτων. ε αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος δεν δύναται να προβάλει 

επιπλέον χρηματική αξίωση λόγω καθυστέρησης, οικονομικής βλάβης ή διαφυγόντων 

κερδών. 

Ο ανάδοχος πρέπει να εγγυάται για το προσωπικό του, το οποίο πρέπει να διαθέτει την 

απαιτούμενη εμπειρία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθεί πλήρως στις απαιτήσεις της 

σύμβασης. 

Ο ανάδοχος πρέπει να εκτιμήσει όλους τους πιθανούς κινδύνους και να προβεί σε όλες τις 

απαραίτητες ενέργειες ασφάλειας και προστασίας καθώς και σε εκτίμηση της υπάρχουσας 

κατάστασης, ώστε να αποφασιστούν και να εκτελεστούν άμεσα οι απαραίτητες ή 

προαπαιτούμενες περαιτέρω ενέργειες πριν την έναρξη οποιασδήποτε εργασίας 

αποκατάστασης. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει μέσα παροχής πρώτων βοηθειών, να κατασκευάσει 

και τοποθετήσει κατάλληλες πινακίδες ή φωτεινά σήματα οριοθέτησης, επισήμανσης και 

απαγόρευσης προσέγγισης επικινδύνων θέσεων. Πρέπει να φροντίσει για την ύπαρξη 

διαθέσιμων και πλήρως εξοπλισμένων φορητών φαρμακείων πρώτων βοηθειών, καθώς και 

όλων των τηλεφώνων άμεσης ανάγκης (Πυροσβεστική Τπηρεσία, Κέντρο Άμεσης Βοήθειας, 

Αστυνομία, Νοσοκομεία κ.α.) σε όλα τα στάδια των εργασιών και για κάθε συνεργείο που θα 

εκτελεί εργασίες. 

Ο ανάδοχος πρέπει να χορηγεί στο εργατικό προσωπικό, στο προσωπικό επίβλεψης της 

αρμόδιας υπηρεσίας, μετά των εκάστοτε υμβούλων της, και σε κάθε άλλο πρόσωπο, που 

βρίσκεται στο χώρο παροχής των υπηρεσιών της παρούσας σύμβασης, μετά από σχετική 

έγκριση, τα απαιτούμενα, κατά περίπτωση εργασίας, ατομικά και ομαδικά εφόδια 

προστασίας και εργαλεία για ασφαλή εργασία, όπως κράνη, γυαλιά, γάντια κλπ. Κατά την 

τυχόν εκτέλεση νυχτερινής εργασίας, ο ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει τον απαιτούμενο 
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ισχυρό φωτισμό για την ασφάλεια του προσωπικού, των εκπροσώπων της αναθέτουσας 

αρχής καθώς και κάθε τρίτου. 

Για την προστασία και αντιμετώπιση πυρκαγιών στις εγκαταστάσεις ή τους χώρους κίνησης 

μηχανημάτων, ύπαρξης υλικών ή στους χώρους εκτέλεσης των υπηρεσιών, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να διαθέτει κατάλληλο εξοπλισμό πυρόσβεσης, όπως για παράδειγμα φορητά 

μέσα πυρόσβεσης και κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας για όλο το προσωπικό, το οποίο 

θα απασχοληθεί και όπου απαιτείται να γίνεται διαβροχή των δασικών εκτάσεων ή θα 

εφαρμόζονται τα μέτρα που θα υποδεικνύει η αρμόδια δασική υπηρεσία αυτοβούλως ή σε 

διαφορετική περίπτωση μετά από έγγραφο ερώτημα του αναδόχου. 

Ρητά καθορίζεται ότι, ανεξάρτητα από όλα τα παραπάνω, ο ανάδοχος παραμένει μόνος και 

αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια των εργαζομένων και των παρευρισκόμενων στα 

έργα και είναι δική του ευθύνη η λήψη των ενδεδειγμένων και ορθών μέτρων ασφαλείας και 

η τήρηση των σχετικών κανονισμών. Για θέματα πρόληψης ατυχημάτων ισχύουν γενικά όσα 

ορίζονται από την Ελληνική Νομοθεσία και σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από αυτή 

θα εφαρμόζονται οι διεθνείς κανονισμοί πρόληψης ατυχημάτων. 

Επίσης πρέπει να προβεί στην φύλαξη και επιτήρηση των χώρων κίνησης μηχανημάτων, 

αποθήκευσης ή απόθεσης υλικών ή εκτέλεσης εργασιών, καθ' όλη τη διάρκεια εκτέλεσης 

εργασιών για την υλοποίηση της ή των σχετικών διοικητικών πράξεων, από εγκατάστασης 

στην εν λόγω περιοχή μέχρι και την οριστική απομάκρυνσης πάσης φύσεων εξοπλισμού και 

ανθρώπινου δυναμικού. Κατά την εκτέλεση των εργασιών, θα υπάρχει αποκλεισμός των 

σχετικών χώρων, ώστε να μην είναι δυνατή η πρόσβαση από οποιοδήποτε άτομο μη σχετικό 

με τις εργασίες. Ομοίως, κατά τις ώρες που δεν θα εκτελούνται εργασίες, θα πρέπει να 

υπάρχει κατάλληλος αποκλεισμός του χώρου, ειδική σήμανση για τους πιθανούς κινδύνους 

ατυχήματος και προειδοποίηση με αναλάμποντες φανούς ή άλλο μέσο που θα κριθεί από τον 

επιβλέποντα μηχανικό ή τον τεχνικό ασφαλείας αποτελεσματικό για την επίτευξη της 

ασφάλειας. ε ειδικές περιπτώσεις και εφόσον κριθεί ότι η επικινδυνότητα είναι ιδιαίτερα 

αυξημένη, η αναθέτουσα αρχή, διά του επόπτη, δύναται να ζητήσει από τον ανάδοχο την 

κατ’ εξαίρεση διά ζώσης φύλαξη του χώρου από σχετικό κατάλληλο προσωπικό, χωρίς να 

γεννάται επιπλέον αξίωση χρηματικής αποζημίωσης από πλευράς του αναδόχου, καθώς 

θεωρείται ότι περιλαμβάνεται στην ανοιγμένη τιμή των υπηρεσιών.  
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Ο ανάδοχος θα πρέπει μετά την αποπεράτωση των εργασιών διαχείρισης των αποβλήτων 

της κατεδάφισης, να καταθέσει στην αρμόδια υπηρεσία, που επιβλέπει τις εργασίες, βεβαίωση 

παραλαβής των αποβλήτων από εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης, όπως 

προβλέπεται στην παρ.3 (εδ.β.3) του άρθρου 7  της Κ.Τ.Α 

36259/1757/Ε103/10 (Β'1312) καθώς και τα πιστοποιητικά παραλαβής αποβλήτων, τα 

δελτία αποστολής, τα ζυγολόγια και τα έντυπα αναγνώρισης αποβλήτων. 

ε ενδεχόμενη ύπαρξη παρακείμενων δικτύων της ΔΕΗ, του ΟΣΕ, ύδρευσης κ.λπ., που 

ενδέχεται να επηρεαστούν από την εκτέλεση των εργασιών καθαίρεσης, ο ανάδοχος οφείλει, 

αφού τα εντοπίσει, να τα μετατοπίσει εγκαίρως, σε συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και 

κατόπιν σχετικής αδειοδότησης, εφόσον απαιτείται. 

Επίσης οφείλει, να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες προς τους αντίστοιχους Οργανισμούς ή 

Επιχειρήσεις, για την επίσπευση των διαδικασιών μετατόπισης και να διευκολύνει τις σχετικές 

εργασίες, χωρίς να του παρέχεται το δικαίωμα για οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω τυχόν 

καθυστερήσεων ή δυσχερειών και παράλληλα να ενημερώνει για τις ενέργειες του την 

αρμόδια επιβλέπουσα υπηρεσία. 

Επιπλέον οφείλει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή βλαβών στις 

υπόψη εγκαταστάσεις και είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για τυχόν βλάβες, που θα 

συμβούν λόγω της εκτέλεσης των εργασιών απομάκρυνσης των αυθαίρετων κατασκευών ή 

των τυχόν προκαταρκτικών ή προαπαιτούμενων αυτών. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει και να υποβάλλει στην αρμόδια επιβλέπουσα υπηρεσία 

φωτογραφίες με μέριμνα και δαπάνες του, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα με λεπτομέρεια από 

τη διαταγή του Τ.Δ.Ε.  αρ. 7603/5 -2-1960 (Εγ.Κ.Α 20),όπως αυτή ισχύει σήμερα, ήτοι 

φωτογραφίες των αυθαιρέτων κατασκευών – επεμβάσεων καθώς και της περιοχής 

επέμβασης, πριν και μετά την κατεδάφισή τους, οι οποίες θα συνιστούν μέρος του μητρώου 

της σύμβασης. Οι εν λόγω φωτογραφίες θα πρέπει να είναι ενδεικτικές των προς εκτέλεση ή 

των εκτελεσμένων εργασιών, να αποτυπώνουν το σύνολο αυτών και κατά το δυνατόν να 

λαμβάνεται μέριμνα ώστε τα σημεία λήψης τους να είναι τα ίδια πριν και μετά την εκτέλεση 

των εργασιών για την βέλτιστη αποτύπωση της αρχικής και της τελικά διαμορφωμένης 

κατάστασης μετά το πέρας των εργασιών.  
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Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει μεταφορικό μέσο στην αρμόδια υπηρεσία για τις 

μετακινήσεις της επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών 

του αντικειμένου από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι την ολοκλήρωσή της . 

Οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω βαρύνουν τον ανάδοχο και θα πρέπει να 

συνυπολογισθούν από αυτόν κατά τη διαμόρφωση της οικονομικής προσφοράς. 

Καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής ο ανάδοχος 

αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε τρίτους 

(συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του Ελληνικού και διεθνούς Σύπου), χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της αναθέτουσας αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή 

πληροφορίες, που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

Ο ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με τη σύμβαση, χωρίς 

την προηγούμενη συναίνεση της αναθέτουσας αρχής, ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 

ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι στην αναθέτουσα αρχή και δεν δεσμεύει την 

αναθέτουσα αρχή με κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση της. 

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η αναθέτουσα αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα 

απ' αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανέναν, παρά μόνο στα πρόσωπα 

που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και 

με την ευκαιρία της υλοποίησης της σύμβασης και αφορούν σε τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα 

του αναδόχου ή μεθόδους υλοποίησης της σύμβασης. 
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Αναλυτικά, οι αποφάσεις κατεδάφισης και η αντίστοιχη εκτιμώμενη δαπάνη, παρουσιάζονται στον ΠΙΝΑΚΑ που ακολουθεί: 

Πίνακας Πρωτοκόλλων κατεδάφισης (για χρηματοδότηση από το Πράσινο Σαμείο) 

Κτηματική  

Τπηρεσία 

Καλλικρατικός  

Δήμος 

Περιοχή / 

Σοπωνύμιο 

Περιγραφή  

αυθαιρέτου,  

Είδος Κατασκεύης 

υνολική  

Επιφάνεια   

Κατάληψης  

(τ.μ.) 

Αριθμός  

Αμετάκλητης  

Απόφασης 

Ημερομηνία 

Αμετάκλητης  

Απόφασης 

Αξία 

εργασιών 
ΥΠΑ 

Εκτιμώμενη  

Δαπάνη  

με ΥΠΑ 

Κατηγορία 

Περιοχής 

Φαλκιδικής 

Κασσάνδρας Υούρκα ΑΜΜΟΚΡΑΣΕ 7 ΣΕΜ 657,00 23 29/05/17 26177 6282 32459 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Κασσάνδρας ίβηρη α)κάλα β)Διώροφο πλακοσκεπές κτήριο 32,20 33 06/03/18 9626 2310 11936 ΑΙΓΙΑΛΟ 

ιθωνίας Πόρτο Κουφό 
Περίφραξη με ξύλινους πασάλους και 

επιχωμάτωση 
157,49 25 03/02/19 6622 1589 8211 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Φαλκιδικής Κασσάνδρας Καλλιθέα Αμμοκράτης 38,50 417 04/02/13 7937 1905 9842 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Θεσσαλονίκης Καλαμαριάς Ν. Κρήνη 

Μαϊάμι.α) Επιφάνεια από οπλισμένο 

σκυρόδεμα περιφραγμένη με τσιμεντένιο 

τοιχίο, εντός της οποίας υφίστανται τέντες 

με μεταλλικά στηρίγματα ή/και 

επικαλυμμένα με τσιμέντο, τσιμεντένιο 

πεζούλι και ξύλινη πέργκολα με επικάλυψη 

ελλενίτ και τσιμεντένιο παρτέρι και  

β) Λεβητοστάσιο από ξύλινα πάνελ με 

επικάλυψη από λαμαρίνα εντός αιγιαλού και 

παραλίας 

396,20 3103 03/07/13 56405 13537 69942 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Φαλκιδικής 

ιθωνίας Νικήτη Διαμόρφωση χώρου (δρόμος κλπ) 4134,56 3305 12/11/15 51482 12356 63838 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Κασσάνδρας ίβηρη 
α)Σοιχείο περίφραξης πετρόκτιστο 

β)Διάδρομος κλίμακα 
48,12 99 04/09/18 4839 1161 6000 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Φαλκιδικής Κασσάνδρας Υούρκα ΚΣΗΡΙΟ 103,00 794 16/06/95 7903 1897 9800 ΑΙΓΙΑΛΟ 
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Κασσάνδρας 
Ξύδια λιβάδι  

Καλάνδρας 
ΣΙΜ.ΒΑΗ,ΔΑΠΕΔΟ ΝΣΟΤΖΙΕΡΕ 309,44 1002 01/04/03 1844 442 2286 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Κασσάνδρας Υούρκα ΚΑΣΑΚΕΤΗ 60,00 2542 02/08/04 6985 1677 8662 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Κασσάνδρας 
Αιγαιοπελαγίτικα 

Ποσειδίου 
ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ Ε ΒΑΗ ΠΡΑΝΟΤ 160,00 4271 21/12/04 18547 4451 22998 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Κασσάνδρας Υούρκα ΔΑΠΕΔΟ, ΙΔΕΡΕΝΙΑ ΚΑΓΓΕΛΟΠΟΡΣΑ 58,51 1851 26/06/07 3929 943 4872 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Κασσάνδρας Υούρκα ΣΟΙΦΕΙΟ, ΡΑΜΠΑ 7,20 345 08/02/11 3011 723 3734 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Κασσάνδρας Υούρκα ΑΜΜΟΚΡΑΣΗ 45,00 2620 20/08/12 6647 1595 8242 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Κασσάνδρας Υούρκα ΣΕΝΣΑ - ΤΠΟΣΕΓΟ - ΔΑΠΕΔΟ - ΑΡΖΑΝΕΣ 260,54 14 22/03/17 11598 2784 14382 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Κασσάνδρας κάλα Υούρκας 

α)Τπερυψωμένο ξύλινο δάπεδο 

τοποθετημένο σε πλάκα από σκυρόδεμα και 

μεγάλες πέτρες, πτυσώμενη τέντα πάνω 

από κτίσμα,σταθερούς στύλους 

β)Τπερυψωμένο δάπεδο από σκυρόδεμα 

πάνω σε μεγάλες πέτρες γ)Τπόστεγο  

165,09 15 22/03/17 17274 4146 21420 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Κασσάνδρας Υούρκα ΑΜΜΟΚΡΑΣΗ 7,15 42 28/11/17 2294 551 2845 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Φαλκιδικής 

Κασσάνδρας ίβηρη ΕΓΚΑΣ.ΒΙΟΛΟΓ. ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ   133,50 954 14/04/99 18896 4535 23431 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Κασσάνδρας ίβηρη ΠΕΖΟΔΡΟΜΟ 2432,72 660 14/03/01 63875 15330 79205 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Κασσάνδρας ίβηρη 
ΣΕΝΣΑ Ε ΜΕΣΑΛΛΙΚΟΤ 

 ΨΛΗΝΕ 
51,50 2547 02/08/04 1 0 1 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Κασσάνδρας ίβηρη ΞΤΛ.ΕΞΕΔΡΑ ΜΕ ΣΕΓΗ 55,00 967 21/03/06 2901 696 3597 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Κασσάνδρας ίβηρη Ξύλινο κιόσκι 72,00 706 22/03/12 699 168 867 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Κασσάνδρας ίβηρη Μεταλλικό Κιόσσκι με επικάλυψη τεντόπανο 51,50 51 04/05/18 2358 566 2924 ΑΙΓΙΑΛΟ 
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Κασσάνδρας ίβηρη 

α)Διαμόρφωση χώρου σε αυλή 

β)επιχωμάτωση γ)φύτευση γκαζόν 

δ)κατασκευή πλακοστρωμένου διαδρόμου 

ε)και φύτεση φυτών-θανμων για δημιουργία 

φράκτη 

8,26 100 04/09/18 2216 532 2748 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Φαλκιδικής 

ιθωνίας 
Παραλία 

Νικήτης 

α)επιστρωση σχιστόλιθος β)2 μεταλλικά 

κιόσκι με τέντόπανο δ)πέτρινο τοιχείο 
131,97 2682 05/09/03 3357 806 4163 ΑΙΓΙΑΛΟ 

ιθωνίας Νικήτη 
α)μεταλλικό κιόσκι β)κιόσκι γ)τοιχείο πέτρα 

δ)πλάκες από σχιστόλοιθο 
131,97 3237 24/10/03 3193 766 3959 ΑΙΓΙΑΛΟ 

ιθωνίας 
Παραλία 

Νικήτης 
ΣΟΙΦΕΙΑ 3,34 1729 02/06/04 2451 588 3039 ΑΙΓΙΑΛΟ 

ιθωνίας 
Παραλία 

Νικήτης 
Σοιχείο 12,92 3291 22/09/05 2141 514 2655 ΑΙΓΙΑΛΟ 

ιθωνίας 
Παραλία 

Νικήτης 

ΛΤΟΜΕΝΟ ΚΙΟΚΙ, ΣΟΠΟΘΕΣΗΗ 

ΚΤΡΟΔΕΜΑΣΟ ΕΠΙ ΤΥΙΣΑΜΕΝΟΤ 

ΑΜΜΟΚΡΑΣΗ 

52,40 730 25/02/09 2506 601 3107 ΑΙΓΙΑΛΟ 

ιθωνίας 
Παραλία 

Νικήτης 
ΑΜΜΟΚΡΑΣΗ 52,00 1754 21/06/12 7615 1827 9442 ΑΙΓΙΑΛΟ 

ιθωνίας Λίθηρη Νικήτης 
ΑΜΜΟΚΡΑΣΕ, ΣΟΙΦΕΙΟ, ΟΓΚΟΛΙΘΟΙ, 

ΚΑΛΕ, 
238,06 1069 28/03/13 6353 1525 7878 ΑΙΓΙΑΛΟ 

ιθωνίας Λίθηρη Νικήτης προβλήτα, ράμπα κ.τ.λ. 73,60 1435 24/04/13 9776 2346 12122 ΑΙΓΙΑΛΟ 

ιθωνίας Λίθηρη Νικήτης τοιχείο, πόρτα, διαμόρφωση χώρου 26,24 1905 29/05/13 23234 5576 28810 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Φαλκιδικής 

Κασσάνδρας 
ωλήνες 

Καλλιθέας 
ΞΤΛΙΝΟ ΚΙΟΚΙ 70,00 5/981 19/04/96 4523 1086 5609 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Κασσάνδρας 
ωλήνες 

Καλλιθέας 
ΚΙΟΚΙ 148,00 5/982 19/04/96 7265 1744 9009 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Κασσάνδρας Καλλιθέα ΞΤΛ. ΚΑΛΑ 35,40 392 10/02/03 2956 710 3666 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Κασσάνδρας Καλλιθέα ΣΟΙΦΕΙΟ κ.λ.π 235,50 1164 14/04/03 33146 7955 41101 ΑΙΓΙΑΛΟ 
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Κασσάνδρας 
ωλήνες 

Καλλιθέας 
ΑΜΜΟΚΡΑΣΗ ΠΛΑΣ. ΨΛΗΝΕ 82,80 3495 06/10/05 6552 1573 8125 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Κασσάνδρας Καλλιθέα ΑΜΜΟΚΡΑΣΗ 210,00 1116 25/04/07 21315 5115 26430 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Κασσάνδρας Καλλιθέα Αμμοκράτες 2 95,05 103 24/04/19 9445 2267 11712 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Θεσσαλονίκης 

Καλαμαριάς Καραμπουρνάκι 

13 ξύλινες προβλήτες με στοιχεία (01) έως 

(13) και διαστάσεις αντίστοιχα 6.00x0.50, 

5.00x1.00, 7.00x0.90, 4.00x1.00, 7.00x0.90, 

5.00x0.50, 6.00x0.90, 3.50x0.50, 3.50x1.50, 

1.50x1.50, 1.00x0.50, 1.00x0.50, 2.00x1.00 

44,75 2211 21/04/05 3868 928 4796 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Καλαμαριάς Καραμπουρνάκι 

Αυθαιρέτως υφιστάμενος αγωγός απορροής 

ομβρίων με στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ συνολικού 

μήκους 92,50 μ., εκ του οποίου τμήμα, με 

στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε, μήκους 65,50 μ. 

εκτείνεται εντός του δημοσίου κτήματος με 

Α.Β.Κ. 2478 (Ιδιωτική Περιουσία του 

Δημοσίου) και τμήμα, με στοιχεία Ε-Ζ, 

μήκους 27,00 μ. εμπίπτει εντός αιγιαλού 

(Κοινόχρηστη Περιουσία του Δημοσίου) 

10,80 998 12/02/09 2816 676 3492 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Καλαμαριάς Ν. Κρήνη 

α) Κτίσμα εμβαδού 13,00τ.μ.β) Κτίσμα, 

εμβαδού 5,70τ.μ.γ) Κτίσμα, όπου στεγάζεται 

ο κύριος χώρος του καταστήματος, 

εμβαδού 175,20τ.μ.δ) Κτίσματα, βοηθητικών 

χρήσεων, εμβαδού 37,50τ.μ.ε) Τπόστεγα 

μεταλλικών στηλών με τέντα και 

διαμορφωμένο δάπεδο από πλάκες 

πεζοδρομίου και κεραμικά πλακίδια, 

εμβαδού 164,00 τ.μ, στ) τεγασμένος 

κεραμοσκεπής χώρος με τσιμεντένιες 

κολώνες και υαλοπετάσματα, εμβαδού 

79,20τ.μ.ζ) Τπόστεγο εμβαδού 4,20 τ.μη) 

Έκταση, εμβαδού 298,00 τ.μ, επί της οποίας 

υφίστανται παρτέρια, χαλίκια, γκαζόν, 

διάδρομοι από πλάκες πεζοδρομίου, 

τραπεζοκαθίσματα και ομπρέλες εντός 

αιγιαλού και παραλίας 

776,80 7189 08/10/13 18474 4434 22908 ΑΙΓΙΑΛΟ 





ειίδα  απφ  

 

Καλαμαριάς 

Εντος 

εγκαταστάσεων 

Ναυτικού 

Αθλητικού 

Ομίλου 

Καλαμαριάς 

(ΝΑΟΚ). 

α) Παρτέρια 

β) Τπερυψωμένη ξύλινη βεράντα 

γ) Δάπεδο, που καλύπτεται με ξύλο και 

κεραμικά πλακάκια, τμήμα του δαπέδου 

επικαλύπτεται με τέντα με μεταλλικά 

στηρίγματα 

δ) Πλακόστρωτο δάπεδο  

ε) τεγασμένο τμήμα του καταστήματος, 

που έχει διαμορφωθεί με γυψοσανίδα. 

447,70 5114 13/01/14 4632 1112 5744 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Καλαμαριάς Ν. Κρήνη 

α) Δυο (2) εκτάσεις που έχουν επιχωματωθεί 

(με χώματα και μπάζα), δημιουργώντας την 

εικόνα επέκτασης της ξηράς προς τη 

θάλασσα.   

β) Σμήμα περίφραξης με συρματόπλεγμα, 

που εδράζεται επί  τσιμεντένιας βάσης  

γ) Οκτώ (8) μεταλλικοί πάσσαλοι, που 

συνδέονται μεταξύ τους με πλαστικό δίχτυ, 

δ) Σμήμα της περίφραξης του υφιστάμενου 

ποδοσφαιρικού γηπέδου 

ε) Σμήμα πλακοστρωμένης έκτασης με 

κηπίσκο 

στ) κιόσκι 

ζ) μεταλλική κούνια,  κουνιστό παιχνίδι και 

αυτοσχέδιο τοιχίο, από πέτρες και 

ζαρντινιέρες  

η) περίφραξη, αποτελούμενη από 

τσιμεντόλιθους, συρματόπλεγμα, ξύλα και 

λιθορριπές.  

θ) ετοιμόρροπη ξύλινη προβλήτα επί 

μεταλλικών στηριγμάτων.  

ι) τμήμα λαμαρινοκατασκευής  

ια) ασφαλτοστρωμένη έκταση  

ιβ) συρματοπερίφραξη και 

ιγ) μεταλλική περίφραξη 

3422,00 1834 19/03/14 164541 39490 204031 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Καλαμαριάς Ν. Κρήνη 

Χαροταβέρνα "Βράχος". α) Επίπεδο 1, το 

οποίο βρίσκεται στο ύψος του δρόμου, 

όπου χωροθετούνται η κεντρική σάλα του 

καταστήματος, βεράντα και βοηθητικοί 

χώροι - κτίσματα. 

β) Επίπεδο 2, το οποίο βρίσκεται ακριβώς 

κάτω από τη βεράντα του επιπέδου 1, με 

δάπεδα από πετρά  

526,50 1643 25/06/14 32276 7746 40022 ΑΙΓΙΑΛΟ 





ειίδα  απφ  

 

γ) Επίπεδο 3,  που καλύπτεται από ξύλινη 

πέργκολα, με δάπεδα από πέτρα 

Καλαμαριάς Ν. Κρήνη 2 πυλώνες φωτισμού 0,14 1875 16/10/15 3514 843 4357 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Καλαμαριάς 

Εντος 

εγκαταστάσεων 

Ναυτικού 

Αθλητικού 

Ομίλου 

Καλαμαριάς  

(ΝΑΟΚ). 

α) Διαμορφωμένος χώρος με τέντα, με 

τσιμεντένιο πάτωμα και σκεπή από 

πλαστικό πάνελβ) Ξύλινη περίφραξη σε 

πλέγμα μεταλλικό. 

7,70 1 07/03/16 2869 688 3557 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Καλαμαριάς Ν. Κρήνη 

ΘΕΡΜΑΩΚΟ. α) Δάπεδο οπλισμένου 

σκυροδέματος, μεταλλικά κάγκελα ύψους 

0,50μ., μήκους 35,80μ. και τρία (3) φωτιστικά 

σώματα,  

β) Σμήμα μεταλλικού υπόστεγου Α με τέντα, 

στις κολώνες του οποίου υπάρχουν 

φωτιστικά σώματα,   

γ) Μεταλλικό υπόστεγο Β με τέντα, στις 

κολώνες του οποίου υπάρχουν φωτιστικά 

σώματα,  

δ) Πράσινο πλαστικό πλέγμα. 

374,20 6 30/01/17 6240 1497 7737 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Καλαμαριάς Αρετσού 

4 πλωτές προβλήτες. α) Τπό στοιχείο Π1 

πλωτή προβλήτα, αποτελούμενη από 14 

πλωτά στοιχεία, η οποία συνδέεται με 

σχοινί, μέσω αυτοσχέδιας σχεδίας από 

αφρολέξ, κυλινδρικού σχήματος,  

β) Τπό στοιχείο Π2 πλωτή προβλήτα, 

αποτελούμενη από 3 πλωτά στοιχεία, 

γ) Τπό στοιχείο Π3 πλωτή προβλήτα, 

αποτελούμενη από 3 πλωτά στοιχεία, 

δ) Τπό στοιχείο Π4 πλωτή μεταλλική εξέδρα, 

που εδράζει σε βυθισμένη ημιφορτηγίδα. 

648,70 8 16/02/17 30792 7390 38182 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Καλαμαριάς Ν. Κρήνη Ξύλινη προβλήτα 25,50 14 21/02/18 2706 650 3356 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Καλαμαριάς Ν. Κρήνη 

Σμήμα στεγασμένου κιοσκιού, τμήμα ξύλινου 

δαπέδου, τμήμα ψυγείου, πλακόστρωτο και 

τσιμεντένιο δάπεδο 

402,00 13 21/02/18 10523 2525 13048 ΑΙΓΙΑΛΟ 





ειίδα  απφ  

 

Καλαμαριάς 

Εντός 

εγκαταστάσεων 

ΝΑΟΚ 

Παρτέρι με τοιχείο 11τμ - Σοιχείο 18,5μ - 

Σσιμεντένια ράμπα 13τμ 
42,50 16 22/01/19 2954 709 3663 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Φαλκιδικής 

ιθωνίας 

Μαθέσι- 

Καστρί Ελιάς  

Ν. Μαραμαρά 

ΣΟΙΦΕΙΑ, ΚΑΛΑ 21,47 1909 15/06/04 4557 1094 5651 ΑΙΓΙΑΛΟ 

ιθωνίας Μαθέσι ΣΟΙΦΕΙΑ,ΚΑΛΑκ.λ.π 138,14 1792 30/05/05 12746 3059 15805 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Θεσσαλονίκης Θερμαϊκού 
Ντουράκι  

Επανομής 

Αυθαίρετες κατασκευές εντός ζώνης 

αιγιαλού εμβαδού 226,66τ.μ.. 

Αναλυτικότερα: 1) Πλάκα από μπετόν 

εμβαδού 72,64τ.μ. με στοιχεία ΑΒΓΔΕΖΗΑ 2) 

Αναβαθμός με στοιχεία ΕΖΘΙΕ και ΓΔΚΛΓ 

εμβαδού 16,84τ.μ και 44,25τ.μ. αντίστοιχα 3) 

Αναβαθμός με στοιχεία ΚΛΜΝΚ και 

ΗΖΘΙΞΟΗ εμβαδού 55,26τ.μ. και 30,38 

αντίστοιχα 4) Κλίμακα από μπετόν με 

στοιχεία ΕΔΚΝΞΙΕ εμβαδού 7,28τ.μ. 

226,65 1291 27/02/06 1 0 1 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Φαλκιδικής 

Κασσάνδρας Άθυτος ΑΜΜΟΚΡΑΣΗ 75,00 1191 30/04/07 7375 1770 9145 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Κασσάνδρας Άθυτος ΑΜΜΟΚΡΑΣΗ 105,00 1193 30/04/07 10173 2442 12615 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Αριστοτέλη 
Κάτω Κρινάκια 

Βαρβάρας 

ΔΑΠΕΔΟ, ΠΕΡΙΥΡΑΞΗ ΙΔ.ΚΑΓΓΕΛΟΠΟΡΣΑ,  

ΔΙΑΜΟΡΥΨΗ ΑΤΛΕΙΟΤ ΦΨΡΟΤ 
158,00 460 18/02/08 3980 955 4935 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Αριστοτέλη 
Κάτω Κρινάκια 

Βαρβάρας 
ΟΙΚΙΑ, ΔΑΠΕΔΟ κτλ 157,42 540 22/02/08 10606 2546 13152 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Αριστοτέλη 
Κάτω Κρινάκια  

Βαρβάρας 

ΔΑΠΕΔΟ, ΣΟΙΦΙΟ, ΙΔ. 

ΚΑΓΓΕΛΟΠΟΡΣΑ,ΥΤΣΑΔΕΝΔΡΑ,ΓΚΑΖΟΝ,κ.λ.π. 
80,30 626 29/02/08 3691 886 4577 ΑΙΓΙΑΛΟ 





ειίδα  απφ  

 

Θεσσαλονίκης Βόλβης 
Ακρογιάλι 

Ασπροβάλτας 

Εντός της κοινοχρήστου ζώνης Αιγιαλού 

υφίστανται τα εξής αυθαίρετα 

κατασκευάσματα: 

1) Δάπεδο από πέτρα υπό στοιχεία 

Γ΄ΓΔΕ΄ΕΚ1Κ΄Ρ΄΄ΣΣ΄Σ1Ε1Δ΄Δ΄΄Δ1Δ2Γ΄ εμβαδού 

Ε=273,00τ.μ. και υπό στοιχεία ΤΥΓ΄΄Τ 

εμβαδού Ε=13,78τ.μ. 

2) Δάπεδο από μπετόν υπό στοιχεία ΕΖΙ΄Κ1Ε 

εμβαδού Ε=34,96τ.μ.  

3) Σέντα υπό στοιχεία 

Δ΄ΔΕ΄ΕΚ1Κ΄Ρ΄΄ΣΣ΄Σ1Ε1Δ΄ εμβαδού 

Ε=225,67τ.μ. στηριζόμενη σε δεκατέσσερις 

σωλήνες γαλβανιζέ Υ5 κυκλικής διατομής 

ύψους 2,0μ έκαστη.  

4) Δάπεδο από μπετόν υπό στοιχεία 

ΖΗΘΙΙ΄Ζ΄ εμβαδού Ε=175,21τ.μ.  

5) Κεραμοσκεπή υπό στοιχεία ΖΗΘΙΙ΄Ζ΄ 

εμβαδού Ε=175,21τ.μ.  

6) Παρτέρια με φυτά υπό στοιχεία  ΄Ρ΄Ρ 

εμβαδού Ε=43,83τ.μ. και Κ΄Κ1Ι΄ΙΚΚ΄ εμβαδού 

Ε=22,62τ.μ.  

7) Toιχείο από μπετόν υπό στοιχεία ΄Σ 

διαστάσεων μήκους 12,4μ επί πλάτους 

0,25μ. και Ι΄Ζ διαστάσεων μήκους 4,5μ επί 

πλάτους 0,20μ. 

8) Πλάκα από μπετόν υπό στοιχεία 

ΚΛΜΝΞΟΠΡΚ εμβαδού Ε=33,60τ.μ.  

9) κάλα από μπετόν υπό στοιχεία ΚΡΡ΄Κ΄Κ 

εμβαδού Ε=4,57τ.μ.  

10) Ξύλινο κάγκελο υπό στοιχεία ΓΔ μήκους 

7,35μ.  

11) Kιόσκι υπό στοιχείο Α με δάπεδο από 

μπετόν και ξύλινη κεραμοσκεπή 

στηριζόμενη σε έξι ξύλινες κολώνες 

τετραγωνικής διατομής πλευράς 0,10μ. 

ύψους 2.5μ. έκαστη, εμβαδού Ε=31,78τ.μ.  

12) Κτίριο μονώροφο πλακοσκεπές υπό 

στοιχείο Β εμβαδού Ε=188,31τ.μ.  

13) Κτίριο μονώροφο ελενιτοσκεπές υπό 

στοιχείο Γ εμβαδού Ε=91,43τ.μ.  

14) Κτίριο μονώροφο ελενιτοσκεπές υπό 

στοιχείο Δ εμβαδού Ε=35,07τ.μ. 

1.006,27 1378 26/02/09 45218 10852 56070 ΑΙΓΙΑΛΟ 





ειίδα  απφ  

 

Φαλκιδικής Κασσάνδρας Άθυτος ΑΜΜΟΚΡΑΣΗ 70,40 2176 15/06/09 6756 1622 8378 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Θεσσαλονίκης Θερμαϊκού 
Ντουράκι 

Επανομής 

ΕΝ ΠΛΨ. α) Επίπεδο (α), το οποίο είναι 

διαμορφωμένο σε δυο επιμέρους 

υποεπίπεδα, που καλύπτονται από τσιμέντο 

η και ξύλο σε ορισμένα σημεία. 

β) Επίπεδο (β), το οποίο έχει διαμορφωθεί με 

ξύλινες εξέδρες, που εδράζουν σε ξύλινα 

στηρίγματα. 

γ) Επίπεδο (γ), το οποίο είναι διαμορφωμένο 

ως πρανές με χώματα που συγκρατούνται 

από ξύλινη περίφραξη και φοίνικες και επί 

του οποίου έχει τοποθετηθεί ξύλινο πάσο 

επί ξύλινου δαπέδου, 

δ) Κεντρική σκάλα και μικρή σκάλα.  

304,25 1990 17/03/14 10912 2619 13531 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Θεσσαλονίκης Θερμαϊκού 
Ντουράκι 

Επανομής 

MADES. Σοιχίο από πέτρα και τοιχίο από 

τσιμέντο 
12,90 42 05/10/16 1 0 1 ΑΙΓΙΑΛΟ 

Φαλκιδικής Κασσάνδρας Αγριελιά α)κτίσμα β)Περίφραξη-τοιχείο 40,60 46652 11/05/93 8441 2026 10467 
ΔΑΙΚΟ 

Θεσσαλονίκης Καλαμαριάς Ν. Κρήνη 
Μαϊάμι α) Πρόσοψη- μεταλλική κατασκευή 

επενδεδυμένη με πορόλιθο β)ξύλινη εξέδρα  
134,85 30 27/05/08 3596 863 4459 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ 

Θεσσαλονίκης Καλαμαριάς Ν. Κρήνη 
Μαϊάμι Μεταλλικές κατασκευές-ύστημα 

απογωγής οσμών-περίφραξη 
100,00 32 29/08/12 3596 863 4459 

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ 

Φαλκιδικής Αριστοτέλη Ιερισσός Μπάζωμα τοιχεία πλακόστρωση  κλπ   1173 13/10/17 17574 4218 21792 
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟ 

              

915323 219677 1135000 
  

  





ειίδα  απφ  

 

Πίνακας Πρωτοκόλλων Κατεδάφισης Τποομάδας Α 

Κτηματική                          

Τπηρεσία 

Καλλικρατικός 

Δήμος 

Περιοχή /    

Σοπωνύμιο 
Περιγραφή αυθαιρέτου, Είδος Κατασκεύης 

υνολική 

Επιφάνεια  

Κατάληψης 

(τ.μ.) 

Αριθμός 

Αμετάκλητης 

Απόφασης 

Ημερομηνία 

Αμετάκλητης 

Απόφασης 

Αξία 

εργασιών 
ΥΠΑ  

Εκτιμώμενη 

Δαπάνη με 

ΥΠΑ 

Κατηγορία 

περιοχής 

 

Φαλκιδικής ιθωνίας Νικήτη 
κυροδετημένα τοιχεία, πέργκολα, ξύλινο κιόσκι, πλακοστρωμένο 

δάπέδο, σκάλα 
130,00 5/859 31/03/99 2.732,08 655,70 3387,78 Α 

 

Φαλκιδικής ιθωνίας Νικήτη κάλα 19,75 822 04/04/02 2.635,36 632,49 3267,85 Α  

Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης Ν. Παραλία 

Πρόσθετη πλάκα από μπετόν εμβαδού 31,50 τ.μ. η οποία βρίσκεται 

εντός ζώνης αιγιαλού και προστέθηκε σε ήδη υπάρχουσα πλάκα από 

μπετόν εμβαδού 140,90 τ.μ. 

372,40 4552 12/08/05 16.619,36 3.988,65 20608,01 Α 

 

Φαλκιδικής ιθωνίας Νικήτη κάλα από σκυρόδεμα 31,00 3016 08/08/06 2.888,24 693,18 3581,42 Α  

Φαλκιδικής ιθωνίας Νικήτη κάλα από σκυρόδεμα 6,50 3032 09/08/06 2.641,48 633,96 3275,44 Α  

Φαλκιδικής ιθωνίας Μεταμόρφωση Αμμοκράτες, μπάζωμα, σκάλα, διάδρομοι 595,89 725 15/03/07 28.471,76 6.833,22 35304,98 Α  

Φαλκιδικής ιθωνίας Νικήτη Αμμοκράτης και σκάλα 32,74 3282 15/09/08 4.108,48 986,04 5094,52 Α  

Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης Ν. Παραλία Αυθαίρετη περίφραξη μήκους 13,60 μ. 13,60 3027 10/06/10 2.671,68 641,20 3312,88 Α  

Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης Ν. Παραλία Αυθαίρετη περίφραξη μήκους 22,90 μ.  22,90 3028 10/06/10 2.671,68 641,20 3312,88 Α  

Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης Ν. Παραλία Αυθαίρετη περίφραξη μήκους 36,50 μ.  36,50 3029 10/06/10 0,00 0,00 1,00 Α  

Φαλκιδικής ιθωνίας Νικήτη Περίφραξη/δάπεδο 541,50 905 05/04/11 4.501,52 1.080,36 5581,88 Α  

Φαλκιδικής ιθωνίας Νικήτη Περίφραξη, ράμπα από σκυρόδεμα, μεταλλικές ράγες 943,25 1071 29/04/11 5.651,12 1.356,27 7007,39 Α  

Φαλκιδικής ιθωνίας Νικήτη κάλα 3,22 1323 30/05/11 1.631,88 391,65 2023,53 Α  

Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης Ν. Παραλία 
Εντός έκτασης εμβαδού 412,00 τ.μ. υφίστανται μπαρ, τροχήλατοι 

καναπέδες με εσωτερική γλάστρα, φωτιστικά σώματα 
412,00 5239 13/10/11 2.859,36 686,25 3545,61 Α 

 

Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης Ν. Παραλία 
Εντός έκτασης 576,00 τ.μ. υφίστανται ξύλινοι καναπέδες κατά μήκος 

του κρηπιδώματος, ξύλινα μπαρ και προβλήτα από μπετόν 
576,00 5240 13/10/11 5.875,68 1.410,16 7285,84 Α 

 





ειίδα  απφ  

 

Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκης Καραμπουρνάκι 8 προβλήτες 91,00 5464 27/10/11 4.333,52 1.040,04 5373,56 Α 
 

Θεσσαλονίκης 
Πυλαίας - 

Φορτιάτη 
Πατριαρχικό 

1) Ράμπα από μπετόν  

2) 2)επιχωματωμένη έκταση 
444,00 2063 12/04/13 7.176,16 1.722,28 8898,44 Α  

Φαλκιδικής ιθωνίας Νικήτη Διάδρομος 5,34 2940 11/06/13 1.631,88 391,65 2023,53 Α  

Θεσσαλονίκης 
Πυλαίας - 

Φορτιάτη 
Πατριαρχικό Ναυπηγείο, βάζα, ξύλινες σχάρες, τσιμεντένια βάση, παλιό σκυρόδεμα 345,80 2548 25/04/14 30748,42 7379,62 38128,04 Α  

Θεσσαλονίκης 
Πυλαίας - 

Φορτιάτη 
Πατριαρχικό Ναυπηγεία, βάζα, ξύλινες σχάρες 166,20 2549 25/04/14 18434,36 4424,25 22858,61 Α  

Θεσσαλονίκης 
Πυλαίας - 

Φορτιάτη 
Πατριαρχικό 

"ΝΑΤΠΗΓΕΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ". 

Α) προερχόμενες από εμπλησμό θαλάσσιου χώρου εκτάσεις αιγιαλού 

Β) Σσιμεντένιο δάπεδο Γ) τσιμεντένιο τοιχίο Δ) τουαλέτα Ε) Ράμπα Σ) 

δάπεδο Ζ) υπόστεγο Η) Γερανός Θ) Βάζο σε ξύλινη σχάρα Ι) μεταλλικός 

σωλήνας  

787,80 3600 19/12/14 70356,48 1688,56 87242,04 Α 

 

Φαλκιδικής ιθωνίας Νικήτη Διάδρομος & κάλες 13,86 32 12/10/17 1.677,32 402,56 2079,88 Α  

Φαλκιδικής ΚΑΑΝΔΡΑ ίβηρη 

α)Ξύλινο δάπεδο 24,03τμ β)Φωρος με καλλωπιστικά φυτά 3,27μ2 

γ)Σμήμα Σοιχείου πετρόχτιστου 2,13τμ δ)Σμήμα Σοιχίου πετρόχτιστου 

0,07τμ ε)τμήμα σκάλας 0,32τμ ζ)Εκσκαφή 9,68 τμ η)Ξύλινο δάπεδο 

8,73τμ θ)Φώρος με καλοπιστικά φυτά 5,83τμ ι)Σμήμα τοιχείου 

πετρόχτιστου 1,39τμ κ)Ξύλινη ράμπα 9,46 τμ λ)Εκσκαφή 1,24 τμ  

66,15 212 21/10/19 4575,08 1098,02 5673,10 Α 

 

Φαλκιδικής ιθωνίας Νικήτη 

α)πλωτή εξέδρα 6,98+β)9,00+γ)2,52 δ)προβλήτα 19,68τμ ε)τμήμα 

σκαλας 1,30τμ στ)εξέδρα 33,72τμ ζ)διάδρομος 0,56τμ η)σκάλα 2,07τμ 

θ)εξέδρα 4,87τμ ι)Μπαλκόνι 14,61τμ  

95,31 197 27/09/19 5526,56 1326,37 6852,93 Α 

 

Φαλκιδικής ιθωνίας Νικήτη α)Εξέδρα 4,74τμ β)κάλα 10,31τμ γ)Εξέδρα 28,71τμ +6,49τμ 49,98 198 30/09/19 8551,2 2052,29 10603,49 Α  

Φαλκιδικής ιθωνίας Νικήτη Αμμοκράτες - γλύστρα 1141,36 207 43.747,00 62985,6 15116,54 78102,14 Α  

Φαλκιδικής ιθωνίας Νικήτη Αμμοκράτες - γλύστρα 3126,41 240 43797 127321 30557,04 35101,08 Α  

ύνολο Τποομάδας: 567.405,88 

 

  





Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ)  

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙI: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑΣΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΟΛΩΝ 

 

 

Α. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ......................................... / Ημερομηνία έκδοσης ............  

ΠΡΟ 

ΑΠΟΚΕΝΣΡΨΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

Διεύθυνση: Καθηγητή Ρωσσίδη 11, Σ.Κ. 546 55 Σ.Θ. 54008, Θεσσαλονίκη 

 

Εγγύηση μας υπ' αριθ ............. ποσού ........................... ευρώ. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 

και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ ..... …………………………………………….υπέρ 

του: 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)

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

…, ΑΥΜ: …………………………………….(διεύθυνση) .........................................................., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ……….……………….….., 

ΑΥΜ: …………………………………….(διεύθυνση)…………………………, ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία)………….., ΑΥΜ: .................... (διεύθυνση)…… ...........  

β) (πλήρη επωνυμία)………….., ΑΥΜ: .....................(διεύθυνση) ..................  





Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ)  

γ) (πλήρη επωνυμία)….. ........ ., ΑΥΜ: .....................(διεύθυνση)…………..… 

(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή 

κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση της υπ αριθ………. σύμβασης: «Παροχή υπηρεσιών 

εκτέλεσης τελεσίδικων αποφάσεων - πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων 

περιφράξεων, κατασκευών, εγκαταστάσεων και κτισμάτων, που βρίσκονται σε 

ζώνη αιγιαλού και παραλίας και σε δάση, δασικές εκτάσεις, εθνικό δρυμό, τα 

οποία, σύμφωνα με τις λίστες των αρμόδιων υπηρεσιών καταγραφής 

(Δασαρχεία, Κτηματικές Τπηρεσίες), είτε έχουν καταστεί τελεσίδικα, είτε έχει 

συνταχθεί πρωτόκολλο παράδοσης και παραλαβής του αρμόδιου δασάρχη», 

σύμφωνα με την διακήρυξη 5/20 του Σμήματος Προμηθειών Διαχ. Τλικού και 

Κρατικών Οχημάτων της Δ/νσης Οικονομικού της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας-Θράκης. 

Σο παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 

χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την  .......(αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα 

έγγραφα της σύμβασης)  

ή μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας 

ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Σράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική 

υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 

ε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 





Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ)  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν 

δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

(Εξουσιοδοτημένη Τπογραφή) 

  





Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ)  

 

Β. ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΦΗ 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ......................................... / Ημερομηνία έκδοσης ............  

ΠΡΟ 

ΑΠΟΚΕΝΣΡΨΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 

Διεύθυνση: Καθηγητή Ρωσσίδη 11, Σ.Κ. 546 55 Σ.Θ. 54008, Θεσσαλονίκη 

 

Εγγύηση μας υπ' αριθ ............. ποσού ........................... ευρώ 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως 

και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ευρώ  υπέρ του 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)

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

…, ΑΥΜ:……………………………….(διεύθυνση)……………………….. .................................., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία)  ........... ………………….., 

ΑΥΜ: ………………………………(διεύθυνση)….. ......................................... …………………..ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία)  .................................. , ΑΥΜ:  .....................................  (διεύθυνση) 

β) (πλήρη επωνυμία)  .................................. , ΑΥΜ:  ....................................  (διεύθυνση) 

γ) (πλήρη επωνυμία)  .................................. , ΑΥΜ:  ..................................... (διεύθυνση) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή 

κοινοπραξίας,  





Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ)  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την διακήρυξη 5/20 του Σμήματος 

Προμηθειών Διαχ. Τλικού και Κρατικών Οχημάτων της Δ/νσης Οικονομικού της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας-Θράκης, για την ανάδειξη αναδόχου 

για την ανάθεση της σύμβασης: «Παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης τελεσίδικων 

αποφάσεων - πρωτοκόλλων κατεδάφισης αυθαιρέτων περιφράξεων, 

κατασκευών, εγκαταστάσεων και κτισμάτων, που βρίσκονται σε ζώνη αιγιαλού 

και παραλίας και σε δάση, δασικές εκτάσεις, εθνικό δρυμό, τα οποία, σύμφωνα 

με τις λίστες των αρμόδιων υπηρεσιών καταγραφής (Δασαρχεία, Κτηματικές 

Τπηρεσίες), είτε έχουν καταστεί τελεσίδικα, είτε έχει συνταχθεί πρωτόκολλο 

παράδοσης και παραλαβής του αρμόδιου δασάρχη». 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω 

απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ' όλο τον χρόνο 

ισχύος της. 

Σο παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 

χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 

απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την  .....................................................  ή μέχρις ότου αυτή 

μας 

επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 

θεωρήσουμε την Σράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση 

εγγυοδοσίας μας. 

ε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 

Τπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την 

παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 2.4.5 της Διακήρυξης, με την 





Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ)  

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 

ημερομηνία λήξης της. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν 

δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 

εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

(Εξουσιοδοτημένη Τπογραφή) 

  





Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙII: ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

 

  





Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ)  

ΕΠΨΝΤΜΙΑ  

ΔΙΕΤΘΤΝΗ  

Σ.Κ  

ΠΟΛΗ  

ΣΗΛΕΥΨΝΟ,E-MAIL  

ΑΥΜ - ΔΟΤ  

ΤΠΕΤΘΤΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΨΝΙΑ  

 

 
 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ '  
 

ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ 
ΤΠΗΡΕΙΨΝ 

 

 

ΕΚΣΙΜΨΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ ΦΨΡΙ 

ΥΠΑ  

(€) 

ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΟ 

ΠΟΟΣΟ 

ΕΚΠΣΨΗ 

 

ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΗ 

ΑΞΙΑ ΦΨΡΙ ΥΠΑ 

(€) 

 

ΥΠΑ 

(€) 

 

ΣΕΛΙΚΗ 

ΠΡΟΥΕΡΟΜΕΝΗ 

ΣΙΜΗ ΜΕ ΥΠΑ 

(€) 

Εκτέλεση 

τελεσίδικων 

αποφάσεων - 

πρωτοκόλλων 

κατεδάφισης 

αυθαιρέτων 

περιφράξεων, 

κατασκευών, 

εγκαταστάσεων 

και κτισμάτων 

που βρίσκονται 

σε ζώνη αιγιαλού 

και παραλίας και 

σε δάση, δασικές 

εκτάσεις, εθνικό 

δρυμό 

915.322,58     

 

Φρόνος ισχύος προσφοράς: 300 ημέρες 

Ημερομηνία: 

φραγίδα και υπογραφή 
προσφέροντος 
 

 





Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ)  

Μέπορ Ι: Πληποθοπίερ ζσεηικά με ηη διαδικαζία ζύνατηρ ζύμβαζηρ και ηην 

αναθέηοςζα απσή ή ηον αναθέηονηα θοπέα 

 
 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙV: Ευρωπαϊκό Εμιαίο Έγγραφο ύμβασης (ΕΕΕ) 

 

 

 

 

ηνηρεία ηεο δεκνζίεπζεο 

Γηα δηαδηθαζίεο ζχλαςεο ζχκβαζεο γηα ηηο νπνίεο έρεη 

δεκνζηεπηεί πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα 

ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, νη πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνχληαη ζην 

Μέξνο Ι αλαθηψληαη απηφκαηα, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη 

ρξεζηκνπνηεζεί ε ειεθηξνληθή ππεξεζία ΔΔΔ/ΣΔΤΓ γηα ηε 

ζπκπιήξσζε ηνπ ΔΔΔ 

/ΣΔΤΓ. Παξαηίζεηαη ε ζρεηηθή αλαθνίλσζε πνπ δεκνζηεχεηαη 

ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: 

 

Πξνζσξηλφο 

αξηζκφο 

πξνθήξπμεο ζηελ 

ΔΔ: αξηζκφο [], 

εκεξνκελία [], 

ζειίδα [] 

Αξηζκφο 

πξνθήξπμεο ζηελ 

ΔΔ: 

[][][][]/S [][][][][][] 2020/S 060-354524 

 

Δάλ δελ έρεη δεκνζηεπζεί πξνθήξπμε δηαγσληζκνχ ζηελ 

Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο ή αλ δελ ππάξρεη 

ππνρξέσζε δεκνζίεπζεο εθεί, ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ 

θνξέαο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο 

ζα είλαη δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο 

Δςπωπαϊκό Δνιαίο Έγγπαθο ύμβαζηρ (ΔΔΔ) / 

Σςποποιημένο Ένηςπο Τπεύθςνηρ Γήλωζηρ (ΣΔΤΓ) 





Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ)  

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο (π.ρ. παξαπνκπή ζε δεκνζίεπζε 

ζε εζληθφ επίπεδν) 

 

Γεκνζίεπζε ζε 

εζληθφ επίπεδν: 

(π.ρ. 

www.promitheus. 

gov.gr/[ΑΓΑΜ 

Πξνθήξπμεο 

ζην ΚΗΜΓΗ]) 

 

ηελ πεξίπησζε πνπ δελ απαηηείηαη δεκνζίεπζε γλσζηνπνίεζεο 

ζηελ Δπίζεκε Δθεκεξίδα ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο παξαθαιείζηε 

λα παξάζρεηε άιιεο πιεξνθνξίεο κε ηηο νπνίεο ζα είλαη 

δπλαηή ε αδηακθηζβήηεηε ηαπηνπνίεζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο. 





Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ)  

Σαπηφηεηα ηνπ αγνξαζηή 

Δπίζεκε νλνκαζία: 

Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Μαθεδνλίαο - 

Θξάθεο — Γηεχζπλζε Οηθνλνκηθνχ 

Α.Φ.Μ., εθόζον ςπάπσει: 997612629 

Γηθηπαθφο ηφπνο (εθφζνλ 

ςπάπσει): http://www.damt.gov.gr 

Πόλη: Θεζζαινλίθε 

Οδόρ και απιθμόρ: Καζεγεηή Ρσζζίδε 11 

Σασ. κωδ.: 54655 

Απμόδιορ επικοινωνίαρ: Διέλε Αβξακίδνπ, ηπιηαλή Κ. 

αξξή Σηλέθωνο: 2313309151 2313309707 

θαξ: 2310424346 

Ηλ. ηασ/μείο: tpdy@damt.gov.gr 

Υώπα: GR 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο Σίηινο: 

Γηαθήξπμε 5/20 δηαγσληζκφο παξνρήο 

ππεξεζηψλ εθηέιεζεο ηειεζίδηθσλ 

απνθάζεσλ - πξσηνθφιισλ θαηεδάθηζεο ζηηο 

Πεξηθεξεηαθέο ελφηεηεο Θεζζαινλίθεο θαη 

Υαιθηδηθήο Α.Γ.Μ.-Θ. 

χληνκε πεξηγξαθή: 

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η 5 / 2 0 2 0 Αλνηρηνχ Ηιεθηξνληθνχ Γηαγσληζκνχ 

άλσ ησλ νξίσλ γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ εθηέιεζεο ηειεζίδηθσλ 

απνθάζεσλ - πξσηνθφιισλ θαηεδάθηζεο απζαηξέησλ επεκβάζεσλ, 

πεξηθξάμεσλ, θαηαζθεπψλ, εγθαηαζηάζεσλ θαη θηηζκάησλ πνπ 

βξίζθνληαη ζε θνηλφρξεζηε δψλε αηγηαινχ θαη παξαιίαο, ζε δάζε, 

δαζηθέο, αλαδαζσηέεο εθηάζεηο, εζληθφ δξπκφ θαζψο θαη εληφο 

πνιενδνκηθνχ ηζηνχ, ξέκαηα ή άιιεο πεξηβαιινληηθά επαίζζεηεο ή 

πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο, ηα νπνία, ζχκθσλα κε ηηο ιίζηεο ησλ 

αξκφδησλ Τπεξεζηψλ θαηαγξαθήο ηνπο (Γαζαξρεία, Κηεκαηηθέο 

Τπεξεζίεο, ΤΓΟΜ) είλαη άκεζα εθηειεζηά θαζψο έρνπλ θαηαζηεί 

ακεηάθιεηα ή έρεη ζπληαρζεί πξσηφθνιιν παξάδνζεο θαη παξαιαβήο 

κε ην αξκφδην δαζαξρείν. 

Αξηζκφο αλαθνξάο 

αξρείνπ πνπ 

απνδίδεηαη ζηνλ 

θάθειν απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή 

ηνλ αλαζέηνληα 

θνξέα (εάλ 

ςπάπσει): 5/20 

 

 

 

http://www.damt.gov.gr/
mailto:tpdy@damt.gov.gr




Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ)  

Μέπορ ΙΙ: Πληποθοπίερ ζσεηικά με ηον οικονομικό θοπέα  

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ 

νηθνλνκηθφ θνξέα Δπσλπκία: 

Οδφο θαη αξηζκφο: 

Σαρ. θσδ.: 

Πφιε: 

Υψξα: 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη 

επηθνηλσλίαο: Ηι. 

ηαρ/κείν: 

Σειέθσλ

ν: θαμ 

Α.Φ.Μ., 

εθφζνλ 

ππάξρεη 

Γηθηπαθφο ηφπνο (εθφζνλ ππάξρεη): 

 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, κηθξή ή 

κεζαία επηρείξεζε; Ναη / Όρη 

Ο ΟΦ απνηειεί πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην 

Μφλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ απνθιεηζηηθφηεηα: ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν εξγαζηήξην, 

«θνηλσληθή επηρείξεζε» ή πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο απαζρφιεζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 

% 

Δθφζνλ απαηηείηαη, νξίζηε ηελ θαηεγνξία ή ηηο θαηεγνξίεο ζηηο 

νπνίεο αλήθνπλ νη ελδηαθεξφκελνη εξγαδφκελνη κε αλαπεξία ή 

κεηνλεμία 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 





Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ)  

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Ο ΟΦ είλαη εγγεγξακκέλνο ζε Δζληθφ χζηεκα (Πξν)Δπηινγήο 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζε 

επίζεκν θαηάινγν εγθεθξηκέλσλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη 

ηζνδχλακν πηζηνπνηεηηθφ [π.ρ. βάζεη εζληθνχ ζπζηήκαηνο 

(πξν)επηινγήο]; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ 

ζρεηηθφ αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά πεξίπησζε: 

- 

Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

- 

Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε 

πηζηνπνίεζε θαη θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ επίζεκν θαηάινγν 

- 

Η εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη φια ηα 

απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Ναη / Όρη 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε 

πιεξσκήο εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη θφξσλ ή λα παξάζρεη 

πιεξνθνξίεο πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή 

ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε 

εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη 

δσξεάλ; 

Ναη / Όρη 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

O ΟΦ ζπκκεηάζρεη ζηε δηαδηθαζία καδί κε άιινπο Οηθνλνκηθνχο 

Φνξείο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο 

απφ θνηλνχ κε άιινπο; 





Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ)  

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηελ έλσζε (ζπληνληζηήο, 

ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα...): 

- 

Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ 

θνηλνχ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο: 

- 

Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο: 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

 

Σκήκαηα πνπ ζπκκεηάζρεη ν ΟΦ 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία 

ν νηθνλνκηθφο θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

Απάληεζε: 

- 

 

Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο εθπξνζψπνπο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα #1 Όλνκα: 

Δπψλπκν: 

Ηκεξνκελία γέλλεζεο: 

Σφπνο γέλλεζεο: 

Οδφο θαη αξηζκφο: 

Σαρ. θσδ.: 

Πφιε: 

Υψξα: 

Σειέθσλν: 

Ηι. ηαρ/κείν: 





Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ)  

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα: 

Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ Βαζίδεηαη ζε 

ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ 

νληνηήησλ πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα επηινγήο 

πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη 

θαλφλεο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Όλνκα ηεο νληφηεηαο 

- 

Σαπηφηεηα ηεο νληφηεηαο 

- 

Σχπνο ηαπηφηεηαο 

- 

Κσδηθνί CPV 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

-Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ 

ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο 

Γελ βαζίδεηαη ζε ηθαλφηεηεο άιισλ νληνηήησλ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε ηκήκα ηεο 

ζχκβαζεο ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Όλνκα ηεο νληφηεηαο 

- 

Σαπηφηεηα ηεο νληφηεηαο 

- 

Σχπνο ηαπηφηεηαο 

- 

Κσδηθνί CPV 

- 





Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ)  

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

 

  





Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ)  

 

Μέπορ ΙΙΙ: Λόγοι αποκλειζμού  

Α: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο 

Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο βάζεη ησλ 

εζληθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ ιφγσλ πνπ 

νξίδνληαη ζην άξζξν 57 παξάγξαθνο 1 ηεο νδεγίαο: 

πκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ 

νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ 

ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 

ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία 

έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία 

έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα 

ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 





Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ)  

Γηαθζνξά 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ 

νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ 

ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 

ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία 

έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία 

έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα 

ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Απάηε 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ 

νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ 

ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 

ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία 





Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ)  

έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία 

έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα 

ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Σξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε 

ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ 

νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ 

ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 

ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία 

έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία 

έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα 

ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 





Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ)  

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Ννκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή 

ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ 

νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ 

ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 

ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία 

έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία 

έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα 

ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

.. 

Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 





Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ)  

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλ 

Έρεη ν ίδηνο ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή νπνηνδήπνηε πξφζσπν ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ 

νξγάλνπ ή έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο απνθάζεσλ ή ειέγρνπ 

ζε απηφ θαηαδηθαζηεί κε ηειεζίδηθε απφθαζε γηα έλαλ απφ ηνπο 

ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη ζην ζρεηηθφ ζεζκηθφ πιαίζην, ε νπνία 

έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά ην κέγηζην ή ζηελ νπνία 

έρεη νξηζηεί απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ εμαθνινπζεί λα 

ηζρχεη; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Ηκεξνκελία ηεο θαηαδίθεο 

..Λφγνο(-νη) 

- 

Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί 

- 

Δθφζνλ θαζνξίδεηαη απεπζείαο ζηελ θαηαδηθαζηηθή απφθαζε, δηάξθεηα ηεο 

πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 





Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ)  

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Β: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο Καηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο: 

Καηαβνιή θφξσλ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά 

ηελ θαηαβνιή θφξσλ, ηφζν ζηε ρψξα ζηελ νπνία είλαη 

εγθαηεζηεκέλνο φζν θαη ζην θξάηνο κέινο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή 

ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν απφ ηε ρψξα εγθαηάζηαζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη 

- 

Δλερφκελν πνζφ 

 

Με άλλα μέζα; 

Γιεςκπινίζηε: Ναη / Όρη 

Γηεπθξηλίζηε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε θαηαβάιινληαο ηνπο 

θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά 

πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο; 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 





Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ)  

H ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε 

θαη δεζκεπηηθή; Ναη / Όρη 

.. 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Καηαβνιή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη αλεθπιήξσηεο ππνρξεψζεηο φζνλ αθνξά 

ηελ θαηαβνιή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ηφζν ζηε ρψξα ζηελ 

νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο φζν θαη ζην θξάηνο κέινο ηεο 

αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, εάλ είλαη άιιν απφ ηε 

ρψξα εγθαηάζηαζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν πξφθεηηαη 

- 

Δλερφκελν πνζφ 

 

Με άλλα μέζα; 

Γιεςκπινίζηε: Ναη / Όρη 

Γηεπθξηλίζηε: 

- 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ, είηε θαηαβάιινληαο ηνπο 

θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο 

πνπ νθείιεη, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ, θαηά 

πεξίπησζε, ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο; 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 





Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ)  

H ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε 

θαη δεζκεπηηθή; Ναη / Όρη 

.. 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

 

Γ: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε 

ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε 

ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 

Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ πεξηβαιινληηθνχ 
δηθαίνπ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ δηθαίνπ; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 





Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ)  

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ θνηλσληθνχ δηθαίνπ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ θνηλσληθνχ δηθαίνπ; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Αζέηεζε ησλ ππνρξεψζεσλ ζηνλ ηνκέα ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, αζεηήζεη ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο ηνκείο ηνπ εξγαηηθνχ δηθαίνπ; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 





Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ)  

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

-Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Πηψρεπζε 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ηειεί ππφ 

πηψρεπζε; Απάνηηζη: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 

λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ 

παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Γηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο 

Έρεη ππαρζεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή 

εηδηθήο εθθαζάξηζεο; Απάνηηζη: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 





Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ)  

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 

λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ 

παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Γηαδηθαζία πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ 

Έρεη ππαρζεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ; Απάνηηζη: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 

λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ 

παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Αλάινγε θαηάζηαζε πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο λνκνζεηηθέο θαη 

θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο 





Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ)  

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο 

λνκνζεηηθέο θαη θαλνληζηηθέο δηαηάμεηο; 

Απάληεζ

ε: 

Ναη / 

Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 

λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ 

παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Τπφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ εθθαζαξηζηή ή απφ ην 

δηθαζηήξην 

Tειεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ππφ αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 

λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ 

παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 





Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ)  

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ δξαζηεξηνηήησλ 

Έρνπλ αλαζηαιεί νη επηρεηξεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνίνπο, σζηφζν, κπνξείηε λα 

εθηειέζεηε ηε ζχκβαζε. Οη πιεξνθνξίεο απηέο δελ είλαη απαξαίηεην 

λα παξαζρεζνχλ εάλ ν απνθιεηζκφο ησλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ζηελ 

παξνχζα πεξίπησζε έρεη θαηαζηεί ππνρξεσηηθφο βάζεη ηνπ 

εθαξκνζηένπ εζληθνχ δηθαίνπ ρσξίο δπλαηφηεηα παξέθθιηζεο φηαλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη, σζηφζν, ζε ζέζε λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε. 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Έλνρνο ζνβαξνχ επαγγεικαηηθνχ παξαπηψκαηνο 

Έρεη δηαπξάμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ 

παξάπησκα; Απάνηηζη: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 





Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ)  

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

πκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζηφρν ηε 

ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ 

Έρεη ζπλάςεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκθσλίεο κε άιινπο 

νηθνλνκηθνχο θνξείο κε ζθνπφ ηε ζηξέβισζε ηνπ αληαγσληζκνχ; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

χγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

ζχλαςεο ζχκβαζεο 

Γλσξίδεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ηελ χπαξμε ηπρφλ ζχγθξνπζεο 

ζπκθεξφλησλ ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο 

ζχκβαζεο; 





Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ)  

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Παξνρή ζπκβνπιψλ ή εκπινθή ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο 

Έρεη παξάζρεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε 

απηφλ ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα ή 

έρεη κε άιιν ηξφπν εκπιαθεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Πξφσξε θαηαγγειία, απνδεκηψζεηο ή άιιεο παξφκνηεο θπξψζεηο 

Έρεη ππνζηεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο πξφσξε θαηαγγειία πξνεγνχκελεο 

δεκφζηαο ζχκβαζεο, πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα θνξέα ή 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο παξαρψξεζεο, ή επηβνιή απνδεκηψζεσλ ή άιισλ 

παξφκνησλ θπξψζεσλ ζε ζρέζε κε ηελ ελ ιφγσ πξνεγνχκελε ζχκβαζε; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Παξαθαιψ αλαθέξεηε ιεπηνκεξείο πιεξνθνξίεο 





Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ)  

- 

ε πεξίπησζε θαηαδηθεο, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

έρεη ιάβεη κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ 

αμηνπηζηία ηνπ παξά ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ (“απηνθάζαξζε”); 

Ναη / Όρη 

Πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ ιήθζεθαλ 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Φεπδείο δειψζεηο, απφθξπςε πιεξνθνξηψλ, αληθαλφηεηα ππνβνιήο 

δηθαηνινγεηηθψλ, απφθηεζε εκπηζηεπηηθψλ πιεξνθνξηψλ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο επηβεβαηψλεη φηη: α) έρεη θξηζεί έλνρνο 

ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ 

απαηηνχληαη γηα ηελ εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ επηινγήο, β) έρεη 

απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο απηέο, γ) δελ ήηαλ ζε ζέζε λα 

ππνβάιεη, ρσξίο θαζπζηέξεζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απαηηνχληαη 

απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα, θαη δ) έρεη 

επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, λα 

απνθηήζεη εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη λα ηνπ 

απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα ζηε δηαδηθαζία ζχλαςεο ζχκβαζεο ή 

λα παξάζρεη εμ ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ 

απνθιεηζκφ, ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε; 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 





Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ)  

Μέπορ IV: Κπιηήπια επιλογήρ  

Α: Καηαιιειφηεηα 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο 

κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ πξνθήξπμε 

/γλσζηνπνίεζε. 

Δγγξαθή ζην ζρεηηθφ επαγγεικαηηθφ κεηξψν 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά 

επαγγεικαηηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο κέινο 

εγθαηάζηαζήο ηνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα XI ηεο 

νδεγίαο 2014/24/ΔΔ· νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ νξηζκέλα 

θξάηε κέιε κπνξεί λα νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε άιιεο 

απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα απηφ. 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

Δγγξαθή ζην ζρεηηθφ εκπνξηθφ κεηξψν 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο ζηα ζρεηηθά 

εκπνξηθά κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζην θξάηνο κέινο 

εγθαηάζηαζήο ηνπ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην παξάξηεκα XI ηεο 

νδεγίαο 2014/24/ΔΔ· νη νηθνλνκηθνί θνξείο απφ νξηζκέλα 

θξάηε κέιε κπνξεί λα νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε άιιεο 

απαηηήζεηο πνπ θαζνξίδνληαη ζην παξάξηεκα απηφ. 

Απάληεζε: 

Ναη / Όρη 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 





Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ)  

Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη 

πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα 

επηινγήο έρνπλε πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε 

ζρεηηθή πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ πξνθήξπμε 

/γλσζηνπνίεζε. 

Δηήζηνο (“εηδηθφο”) θχθινο εξγαζηψλ 

Ο εηήζηνο (“εηδηθφο”) θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα πνπ 

θαιχπηεηαη απφ ηε ζχκβαζε θαη πξνζδηνξίδεηαη ζηε 

ζρεηηθή πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο γηα ηνλ αξηζκφ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ν εμήο: 

Ηκεξνκελία Έλαξμεο - Ηκεξνκελία Λήμεο 

.. - .. 

Πνζφ 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Αζθαιηζηηθή θάιπςε επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ 

Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ αζθαιηζηηθή θάιπςε 

επαγγεικαηηθψλ θηλδχλσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη 

ην εμήο: 





Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ)  

Πνζφ 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο 

κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα 

θνξέα ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε ή ζηα έγγξαθα 

ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

πξνθήξπμε 

/γλσζηνπνίεζε. 

Σερληθφ πξνζσπηθφ ή ηερληθέο ππεξεζίεο γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο πνηφηεηαο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη ην 

αθφινπζν ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

πνηφηεηαο. Όζνλ αθνξά ην ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ηηο 

ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ δελ αλήθνπλ άκεζα ζηελ 

επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, αιιά ζησλ νπνίσλ 

ηηο ηθαλφηεηεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, φπσο 

θαζνξίδεηαη ζην κέξνο II, ελφηεηα Γ, πξέπεη λα 

ζπκπιεξψλνληαη ρσξηζηά έληππα ΔΔΔ/ΣΔΤΓ. 

Παξαθαιψ πεξηγξάςηε 

- 





Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ)  

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Σίηινη ζπνπδψλ θαη επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ 

Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδψλ θαη επαγγεικαηηθψλ 

πξνζφλησλ θαηέρνληαη απφ:    α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν 

ππεξεζηψλ ή ηνλ εξγνιάβν, θαη/ή (αλάινγα κε ηηο 

απαηηήζεηο πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

πξνθήξπμε/γλσζηνπνίεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο δηαδηθαζίαο 

ζχλαςεο ζχκβαζεο) β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

Παξαθαιψ πεξηγξάςηε 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Μέηξα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα εθαξκφδεη 

ηα αθφινπζα κέηξα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

Παξαθαιψ πεξηγξάςηε 





Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ)  

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Μεραλήκαηα, εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθφο εμνπιηζκφο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ηα 

αθφινπζα κεραλήκαηα, εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθφ 

εμνπιηζκφ γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

Παξαθαιψ πεξηγξάςηε 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

 

Πνζνζηφ ππεξγνιαβίαο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, ελδερνκέλσο, λα 

αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο ην 

αθφινπζν κέξνο (δειαδή πνζνζηφ) ηεο ζχκβαζεο. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη εάλ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

απνθαζίζεη λα αλαζέζεη κέξνο ηεο ζχκβαζεο ζε 

ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο ηνπ ππεξγνιάβνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ ελ 





Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ)  

ιφγσ κέξνπο, ηφηε ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί ρσξηζηφ 

ΔΔΔ γηα ηνπο ζρεηηθνχο ππεξγνιάβνπο, βιέπε κέξνο 

II, ελφηεηα Γ αλσηέξσ. 

Πξνζδηνξίζηε 

- 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: Ναη / Όρη 

Γηαδηθηπαθή Γηεχζπλζε 

- 

Δπαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ 

- 

Αξρή ή Φνξέαο έθδνζεο 

- 

  





Δπξσπατθφ Δληαίν Έγγξαθν χκβαζεο (ΔΔΔ) / Σππνπνηεκέλν Έληππν Τπεχζπλεο 

Γήισζεο (ΣΔΤΓ)  

 

Λήξη  

Μέξνο VΙ: Σειηθέο δειψζεηο 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη ηα ζηνηρεία 

πνπ έρσ αλαθέξεη ζχκθσλα κε ηα κέξε II έσο V αλσηέξσ είλαη 

αθξηβή θαη νξζά θαη φηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηψλ ζε 

πεξίπησζε ζνβαξψλ ςεπδψλ δειψζεσλ. 

 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειψλσ επηζήκσο φηη είκαη ζε ζέζε, 

θαηφπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα πξνζθνκίζσ ηα 

πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ 

πνπ αλαθέξνληαη, εθηφο εάλ: 

 

α) Η αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε 

δπλαηφηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε 

πξφζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο 

κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ [ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη παξάζρεη ηηο απαξαίηεηεο 

πιεξνθνξίεο (δηαδηθηπαθή δηεχζπλζε, αξρή ή θνξέα έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ) πνπ παξέρνπλ ηε 

δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα 

ην πξάμεη] ή 

β) Απφ ηηο 18 Οθησβξίνπ 2018 ην αξγφηεξν (αλάινγα κε ηελ 

εζληθή εθαξκνγή ηνπ άξζξνπ 59 παξάγξαθνο 5 δεχηεξν εδάθην 

ηεο νδεγίαο 2014/24/ΔΔ), ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ 

θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα. 

 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ 

ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα, φπσο θαζνξίδεηαη 

ζην Μέξνο Ι, ελφηεηα Α, πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξφζβαζε ζε 

δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηψλ πνπ έρνπλ ππνβιεζεί ζην Μέξνο 

ΙΙΙ θαη ην Μέξνο IV ηνπ παξφληνο Δπξσπατθνχ Δληαίνπ Δγγξάθνπ 

χκβαζεο γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ζχκβαζεο, 

φπσο θαζνξίδεηαη ζην Μέξνο Ι. 

 

Ηκεξνκελία, ηφπνο θαη, φπνπ δεηείηαη ή 

απαηηείηαη, ππνγξαθή(-έο): Ηκεξνκελία 

Σφπνο Τπνγξαθή 
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