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ΘΕΜΑ: Προκήρυξη επαναληπτικού, ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, άνω των ορίων 

(Τεύχος Διακήρυξης αρ1/2022), για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την ολοκλήρωση της 

υλοποίησης του παραδοτέου 4.1.2 «Βελτίωση υποδομών του Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων Π.Ε.Κιλκίς» 

(Ομάδα Δ Νέα γεφυροπλάστιγγα CPV:42923000-2 και αναβάθμιση υφιστάμενης γεφυροπλάστιγγας  

CPV:79132000-8) της πράξης με τον τίτλο «We Cross Borders» (IPA-CBC/CCI 2014 TC 16 I5CB 009) 

 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΤΗΣ   

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ 

 

Έχοντας υπόψιν 

Α) τις διατάξεις: 

 

1. ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1952 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2021, για την 

τροποποίηση της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 

τα κατώτατα όρια για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων και τους διαγωνισμούς 

μελετών.  

2 Την Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 

2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την κατάργηση της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ (L94), όπως διορθώθηκε (L135/24.5.2016) κατά τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1952 της 

Επιτροπής της 10ης Νοεμβρίου 2021 (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ L398/23 της 11.11.2021) 

3 Τον ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 

στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

4 Τον ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 

νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», 
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5 Τον ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 

Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιωνσυµβάσεων και λοιπές 

διατάξεις» 

6 Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7 Τον  Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

8 Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.   

9 Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

10 Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

11 Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε κα 

ισχύει, 

12 Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

13 Τον Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

14 Τον ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 

2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

15. Το Ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 

ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 

267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 

2007 -2013», 

16. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 

των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 

ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 

Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJL 

119,  

17. Το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

18. Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

Τα σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 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 παραπάνω. 

 

Β. 

Καθώς επίσης και από τις αποφάσεις : 

1. K.Y.A. με αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
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ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 

διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

2. Κ.Υ.Α. με αριθμ. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 

Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

3. Κ.Υ.Α. με  αριθμ. 63446/2021 (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 

τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων 

4. Κ.Υ.Α. με αριθμ. 1191/14-3-2017 (ΦΕΚ Β’969/22-03-2017) «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού 

της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 

3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016. 

5. Υ.Α. με αριθμ. 76928  (ΦΕΚ Β' 3075/13.07.2021)  Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης 

του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

6. Υ.Α. με αριθμ. 5143/2014 (ΦΕΚ Β' 3335) «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, παρακράτησης και 

απόδοσης της κράτησης 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 3491/2017 ΥΑ (ΦΕΚ 

1992Β) και  ακολούθως τα άρθρα 44 του ν.4605/2019 και 235 παρ.1 του ν. 4610/2019, το ύψος της οποίας 

ανέρχεται πλέον σε 0,07%,  και η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής, προ φόρων και 

κρατήσεων, κάθε αρχικής, συμπληρωματικής ή τροποποιητικής σύμβασης, με καθαρή αξία άνω των 

χιλίων (1.000) ευρώ προ ΦΠΑ. 

7. Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών με αριθμ. 14138/15-05-2017 (ΦΕΚ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./ 250/26-5-2017) 

«Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου, ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας – Θράκης» 

8. Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών με αριθμ. 34012/25-05-2022 (ΦΕΚ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./435/26-05-2022) με 

θέμα "Ανανέωση της θητείας του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου στην θέση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης" 

9. Την αρ.300488/ΥΔ1244 κεφ. Β΄ (ΦΕΚ1099/Β΄/19-04-2016) Κ.Υ.Α των Υπουργείων Οικονομίας, Ανάπτυξης 

& Τουρισμού και Οικονομικών με την οποία ορίζεται το σύστημα διαχείρισης και ελέγχου των 

προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ». 

10. Το ευρωπαϊκό επιχειρησιακό πρόγραμμα INTERREGIPA (InstrumentforPre-accesionAssistance) Cross-

BorderCooperationProgramme “Greece – theFormerYugoslavRepublicofMacedonia 2014 – 2020”, όπως 

αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίθηκε με την (DecisionNoC(2015)5655 finalof 6-8-

2015) απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

11. Την 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το ως άνω πρόγραμμα (αρ.πρωτ. 302128/MA5567/07-12-

2015, ΑΔΑ:Ω7ΨΚ4653Ο7-ΥΧ4). 

12. Την αριθμ. 7246/03-02-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 

Θράκης, με την οποία εγκρίνεται η υποβολή πρότασης με τίτλο " 

DevelopmentofBorderinfrastructurebetweenGreeceandtheFormerYugoslavRepublicofMacedonia", στο 

πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 

13. Την από 31/03/2017 συνάντηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (JointMonitoringCommittee) και 

τη σχετική απόφαση βάσει της οποίας εγκρίθηκε η  ένταξη υπό τον Άξονα Προτεραιότητας 2 

(ProtectionofEnvironment – Transportation) του έργου με ακρωνύμιο “WeCrossBorders” 

14. Το από 22/12/2017 Συμφωνητικό Συνεργασίας (PartnershipAgreement) μεταξύ του Επικεφαλής Εταίρου 

και των εταίρων του έργο όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

15. Την με αρ.33/02-04-2018 υπογεγραμμένη Σύμβαση Επιχορήγησης (SubsidyContract) μεταξύ της 

Διαχειριστικής Αρχής (ManagingAuthority) του Προγράμματος INTERREGIPACBC Ελλάδα – Π.Γ.Δ.Μ. 2014-

2020 και του Επικεφαλής Εταίρου (Α.Δ.Μ.-Θ.) για το  εγκεκριμένο έργο: 

GreeceandTheformerYugoslavRepublicofMacedoniaBorderInfrastructureDevelopment (Ανάπτυξη 

Υποδομών στα σύνορα Ελλάδας και Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας) με το 

ακρωνύμιο ¨WeCrossBorders¨ και την από01-12-2021 αναθεώρησή της. 

16. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ύψους 711.714,40 

€, (604.957,24 € 85% Χρηματοδότηση από την Ε.Ε. και 106.757,16 € Εθνική Συμμετοχή 15%) με την 
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κατανομή του προϋπολογισμού του έργου “WeCrossBorders”, σε κατηγορίες δαπάνης και το 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. 

17. Tην με αρ.πρωτ.75491/15-11-2017 (ΑΔΑ 7Ν45ΟΡ1Υ-44Χ) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης περί «Ανάθεσης υλοποίησης, οικονομικής διαχείρισης και ορισμού ομάδας 

εργασίας του Έργου με ακρωνύμιο "WecrossBorders", του Προγράμματος INTERREGIPA-CBC Ελλάδα – 

Π.Γ.Δ.Μ. 2014-2020 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση με αρ.πρωτ. οικ.30521/29-05-

2019:(ΑΔΑ:ΩΣΙΞΟΡ1Υ-ΟΟΒ) και την απόφαση με αρ.πρωτ. οικ. 5695/03-02-2020 (ΑΔΑ:6Ν2ΝΟΡ1Υ-Σ05) 

18. Το με αρ.πρωτ. 82156/19-12-2017 αίτημα της Δ/νσης Οικονομικού προς το Περιφερειακό Ταμείο 

Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ) για την ανάληψη της λογιστικής διαχείρισης του έργου με το ακρωνύμιο 

“WeCrossBorders” και την απόφαση 727/26-01-2018  (ΑΔΑ:ΩΩ8ΒΟΡΡΓ-Ε0Μ) του Δ.Σ. του Π.Τ.Α. δια της 

οποίας έγινε δεκτό το εν λόγω αίτημα.  

19. Τοεγχειρίδιοεφαρμογής τουέργου (Project Implementation Manual) 

20. Την εγγραφή του έργου με κωδικό Ο.Π.Σ. 5032932 στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Π.Δ.Ε. 2018 με 

ενάριθμο 2018ΕΠ40860027. 

21. Την απόφαση Συντονιστή ΑΔΜΘ με αρ.πρωτ. Δ/νσης Οικονομικού Α.Δ.Μ-Θ. οικ. 2379/17-01-2020 

(ΑΔΑ:6ΨΡΘΟΡ1Υ-0ΜΦ) για την συγκρότηση επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών άνω και κάτω των 

ορίων, καθώς και επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής των συμβάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του 

έργου “We Cross Borders” για την περίοδο υλοποίησής του συμπεριλαμβανομένων και τυχόν παρατάσεών 

του. 

22. Την σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (ΑΔΑΜ:19SYMV004517566) για την υλοποίηση του 

παραδοτέου 3.1.4  «Implementationstudy» με αντικείμενο την σύνταξη τεχνικής έκθεσης για την 

εφαρμογή της εγκατάστασης-τοποθέτησης των υποδομών του παραδοτέου 4.1.2 «renovation of buildings 

and rehabilitation of surroundingarea», με έμφαση στα επιμέρους τεχνικά χαρακτηριστικά τους και στους 

προτεινόμενους τρόπους εγκατάστασής τους, 

23. Τα πρακτικά συνεδριάσεων της Επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης σύμβασης και το πρωτόκολλο 

παραλαβής του παραδοτέου 3.1.4 καθώς και την απόφαση έγκρισής του με αρ.πρωτ. οικ. 39540/10-7-

2019 (ΑΔΑ: 9ΧΠΔΟΡ1Υ-ΙΔ0) 

24. Το με αρ.πρωτ. Δ/νσης Οικονομικού οικ. 40122/12-07-2019 σχετικό πρωτογενές αίτημα για την έγκριση 

πραγματοποίησης δαπάνης ύψους πεντακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων ευρώ (597.000€) που αναρτήθηκε 

στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19REQ005266520 και το εγκεκριμένο αίτημα για την διενέργεια του διαγωνισμού με 

αρ. πρωτ. 41603/19-07-2019, ΑΔΑΜ:19REQ005310486, ΑΔΑ: ΩΩΠΕΟΡ1Υ-ΛΒΗ  

25. Το υπ.αριθμ. πρωτ.οικ. 57483/8-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Α.Δ.Μ.-Θ. με θέμα: «Αίτημα 

εξαίρεσης της εφαρμογής του κανόνα καταγωγής (rule of origin) του Κανονισμού (ΕΕ) 236/2014, για είδη 

και συστήματα της Ομάδας Α του προς δημοσίευση διαγωνισμού για την υλοποίηση των παραδοτέων 

4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 του έργου με το ακρωνύμιο «We Cross Borders»  

26. Το με αρ.πρωτ. 70256/9-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού με το οποίο διαβιβάσθηκε εκ νέου 

προς έλεγχο απόφαση προκήρυξης και τεύχος διακήρυξης με συνημμένα παραρτήματα του διαγωνισμού 

του θέματος  

27. Το με αρ.πρωτ. 303401/ΥΔ8019/19-12-2019 (αρ.πρωτ. Δ/νσης Οικονομικού Α.Δ.Μ.-Θ. 1472/13-01-2020) 

έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) των επιχειρησιακών προγραμμάτων του στόχου 

«Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» με θέμα «Έγκριση διακήρυξης για σύμβαση προμήθειας της Πράξης 

«We Cross Borders” δια του οποίου εγκρίθηκε η παραπάνω απόφαση με το συνημμένο τεύχος διακήρυξης. 

28. Την απόφαση Συντονιστή ΑΔΜΘ με αρ.πρωτ. Δ/νσης Οικονομικού Α.Δ.Μ-Θ. οικ. 2379/17 -01-2020 

(ΑΔΑ:9ΔΡ2ΟΡ1Υ-2ΒΜ) για την συγκρότηση επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών άνω και κάτω των ορίων, 

καθώς και επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής των συμβάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου 

“We Cross Borders” για την περίοδο υλοποίησής του συμπεριλαμβανομένων και τυχόν παρατάσεών του. 

29. Την απόφαση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια υποδομών για το 

παραδοτέο 4.1.2 και των σχετικών με αυτό 4.1.1 και 4.1.3 με αρ.πρωτ.οικ.3031/21-01-2020 (ΑΔΑ: 

Ω72ΛΟΡ1Υ-Ξ7Θ) 
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30. Την απόφαση προκήρυξης του διαγωνισμού με αρ.πρωτ. 1472/24-01-2020 (ΑΔΑ:ΩΙΞΨΟΡ1Υ-ΦΙΩ) με 

συνημμένο το τεύχος διακήρυξης 1/20 (ΑΔΑΜ:20PROC006213260) 

31. Την απόφαση ματαίωσης του παραπάνω διαγωνισμού λόγω μη υποβολής προσφορών και εμφιλοχώρησης 

σφάλματος σχετικά με τους τρόπους απόδειξης του κανόνα καταγωγής με αρ.πρωτ. 18133/14-04-

2020(ΑΔΑ:6ΖΡΧΟΡ1Υ-3ΞΨ) 

32. Το με αρ.πρωτ. 22190/14-05-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού για την διαβίβαση προς έλεγχο των 

εγγράφων του υπό επαναπροκήρυξη διαγωνισμού (απόφαση προκήρυξης και τεύχος διακήρυξης (2/20) 

με όλα τα συνημμένα παραρτήματα) στην αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης και το με αρ.πρωτ. Δ/νσης 

Οικονομικού 24063/25-05-2020 (ΥΔ301104/ΥΔ2487/19-05-2020) έγγραφο της παραπάνω Υπηρεσίας με 

διατύπωση θετικής γνώμης.  

33. Η με αρ.πρωτ. Δ/νσης Οικονομικού 24341/26-05-2020 (ΑΔΑ: 95ΚΤΟΡ1Υ-Μ08), απόφαση διενέργειας του 

διαγωνισμού του θέματος 

34. Την απόφαση προκήρυξης με αριθμ. πρωτοκόλλου οίκ.24837/28-05-2020 (Α.Δ.Α.: Ω925ΟΡ1Υ-Δ1Η,) με 

συνημμένο τεύχος διακήρυξης (Διακήρυξη 02/20,ΑΔΑΜ:20PROC006800977), που δημοσιεύθηκε στο 

Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό 2020-OJS105-253304-EL 

35. Την απόφαση με αρ.πρωτ.οικ. 31959/03-07-20 (ΑΔΑ: Ρ4ΘΡΟΡ1Υ-864,ΑΔΑΜ:20PROC006973634, σχετικό 

διορθωτικό με αριθμό δημοσίευσης στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

2020-OJS129-316330), βάσει της οποίας παρατάθηκε η προθεσμία κατάθεσης προσφορών και ορίσθηκε 

νέα ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού για τις τέσσερις από τις πέντε ομάδες του διαγωνισμού πλην της 

Ομάδας Δ (Γεφυροπλάστιγγα) για την οποία δεν υπήρχε σχετικό αίτημα. 

36. Τον φάκελο εντύπων στοιχείων προσφοράς των εξής τριών οικονομικών φορέων προσφερόντων για την 

Ομάδα Δ 

Α 
/ 
Α 

ΑΡ.ΠΡ
ΩΤ. 

ΥΠΟΒ. 
ΕΝΤΥ

Π 

ΗΜ.ΗΛ. 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΟΙΚΟΝ.ΦΟΡΕΙΣ ΑΦΜ/ΔΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΛΕΦ. 
Δ/ΝΣΗ ΗΛΕΚΤΡ. 

ΤΑΧΥΔΡ. 

1 
32107
/06-
07-20 

03/07/2020 

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΖΥΓΙΣΗ ΚΑΙ 
ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ Α.Ε 

092370469 
ΔΟΥ 

 

12ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΚΙΛΚΙΣ 

Ταχ. κωδ.: 54500 
Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Τηλέφωνο: 
2310787129 

φαξ: 
2310787821 

sales@pantelidis.
com 

2 

32545
/07-
07-

2020 

6/7/2020 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΜΑΝΩΛΑΣ 
 

044438007 
ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 15 

Ταχ. κωδ.: 60100 
Πόλη: ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Τηλέφωνο: 
2351039027 

φαξ: 
2351025369 

 

manolask@otene
t.gr 

 

3 
33086
/09-
07-20 

6/7/2020 

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ - 
ΖΥΓΙΣΤΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΕΣ: 

 

094150665 

25ο ΧΛΜ Ν.Ε.Ο. ΑΘΗΝΩΝ - 
ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

Ταχ. κωδ.: 19600 
Πόλη: ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

Τηλέφωνο: 
2105557208 

φαξ: 2105556125 

alexiou@alexiou-
sa.com 

 

37. Τα από 10/07/2020 και 16/07/2020 πρακτικάτης 1ης και της 2ηςσυνεδρίασης της Επιτροπής με αντικείμενο 

την αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών προσφορών και των 

οικονομικών προσφορών αντίστοιχα, για την Ομάδα Δ (ηλεκτρονικός διαγωνισμός με α/α 92012). 

38. Την απόφαση έγκρισης των παραπάνω πρακτικών με αρ.πρωτ. 33086/22-09-2020 (ΑΔΑ:ΩΘΦΨΟΡ1Υ-ΝΥ8) 

σύμφωνα με την οποία απορρίφθηκαν οι δυο εκ των τριών προσφορών και ανακηρύχθηκε προσωρινός 

μειοδότης η εταιρεία «Παντελίδης Βιομηχανική Ζύγιση και Αυτοματισμοί Α.Ε.» 

39. Την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών μειοδότη προς την παραπάνω εταιρεία με αρ.πρωτ. 49623/06-

10-2020 

40. Τον φάκελο ηλεκτρονικών και έντυπων στοιχείων δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη με αρ.πρωτ. 

50933/13-10-2020 από την εταιρεία «Παντελίδης Βιομηχανική Ζύγιση και Αυτοματισμοί Α.Ε.» 
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41. Την απόφαση έγκρισης με αρ.πρωτ. 50933/ 05-11-2020 (ΑΔΑΜ:20AWRD007606043, ΑΔΑ: 9ΓΘΔΟΡ1Υ-6ΟΜ) 

του πρακτικού της 3ης συνεδρίασης (αποσφράγιση-αξιολόγηση φακέλου δικαιολογητικών προσωρινού 

μειοδότη για τις ομάδες Α,Β,Δ,Ε) σύμφωνα με την οποία μεταξύ άλλων απερρίφθη ο φάκελος 

δικαιολογητικών μειοδότη της παραπάνω εταιρείας λόγω μη υποβολής υπευθύνων δηλώσεων καθώς και 

το γεγονός ότι κατά της απόφασης δεν ασκήθηκε προδικαστική προσφυγή. 

42. Η με αρ. πρωτ. 179332/29-06-2022(ΑΔΑ:ΩΝΓ8ΟΡ1Υ-Θ57) απόφαση διενέργειαςτου ηλεκτρονικού δημόσιου 

ανοικτού, διεθνούς (άνω των ορίων), μειοδοτικού διαγωνισμού (διακ.1/22), για την επιλογή αναδόχου / 

αναδόχων με αντικείμενο την ολοκλήρωση της υλοποίησης του παραδοτέου 4.1.2 «Βελτίωση υποδομών 

του Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων Π.Ε.Κιλκίς» (Ομάδα Δ Νέα γεφυροπλάστιγγα CPV:42923000-2 και 

αναβάθμιση υφιστάμενης γεφυροπλάστιγγας  CPV:79132000-8) της πράξης με τον τίτλο «We Cross 

Borders» (IPA-CBC/CCI 2014 TC 16 I5CB 009) 

43. Το με αρ.πρωτ. 200134/12-08-2022 διαβιβαστικό έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την Ειδική Υπηρεσία 

Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» με 

συνημμένο τεύχος διακήρυξης για την πραγματοποίηση προδημοπρασιακού ελέγχου 

44. Το με αρ.πρωτ. 92510/27-09-2022 έγγραφο της παραπάνω υπηρεσίας με θέμα την έγκριση διακήρυξης 

για τον διαγωνισμό του θέματος με θετική γνώμη. 

 

Γ) Τις 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 

παραπάνω 

 

 ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

Α) Την προκήρυξη επαναληπτικού, ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, άνω των ορίων 

(Τεύχος Διακήρυξης αρ 1/2022),  για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο: 

1. Προμήθεια μιας νέας αυτόματης γεφυροπλάστιγγας πιστοποιημένης μετρολογίας δυναμικότητας 
περίπου 60 τόνων στο ρεύμα εισόδου της χώρας(CPV:42923000-2-Μηχανήματα ζύγισης και 
πλάστιγγες) 

2. Υπηρεσίες ελέγχου διακρίβωσης και έκδοση πιστοποιητικού για υφιστάμενη γεφυροπλάστιγγα 
στην έξοδο της χώρας(CPV:79132000-8- Υπηρεσίες πιστοποίησης) 

στο πλαίσιο της υλοποίησης του παραδοτέου 4.1.2 «Βελτίωση υποδομών του Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων 

Π.Ε. Κιλκίς» και των σχετικών με αυτό 4.1.1 και 4.1.3 του έργου με τον τίτλο «We Cross Borders» /CN1-SO2.1-

SC033 ενταγμένου στο πρόγραμμα IPA-CBC/CCI 2014 TC 16 I5CB 009. 

Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων 

ογδόντα ευρώ (64.480,00€)συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ άνευ Φ.Π.Α. 

(52.000,00 €).  

Το έργο χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (85%)μέσω του προγράμματος IPA-CBC (CCI 2014 TC 16 

I5CB 009)και από εθνικούς πόρους (15%)μέσω του ΠΔΕ, ενάριθμος έργου 2018ΕΠ40860027 και κωδικό MIS 

5032932.Ηδιάρκεια της σύμβασηςορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
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 Στον παρακάτω πίνακα 1 αναφέρονται αναλυτικά τα είδη καθώς και η αξία του ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών θα είναι σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι: «Αναλυτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου και τεχνικές προδιαγραφές (Πίνακες 

Συμμόρφωσης)»της αριθ. 1/2022 Διακήρυξης. Η προσφορά θα υποβληθεί υποχρεωτικά για το σύνολο των 

προκηρυσσόμενων ειδών και δε θα ξεπερνά την προϋπολογισθείσα αξία των προκηρυσσόμενων ειδών του εν 

λόγω διαγωνισμού,άλλως θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των προκηρυσσόμενων ειδών.  

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 
Είδη Διαγω 

νισμού 
Περιγραφή Τεμάχια 

Νέα γεφυροπλάστιγγα 
1. Προμήθεια μιας νέας αυτόματης γεφυροπλάστιγγας 

πιστοποιημένης μετρολογίας δυναμικότητας περίπου 60 τόνων 
στο ρεύμα εισόδου της χώρας 

1 

Αναβάθμιση υφιστάμενης 

γεφυροπλάστιγγας 

2. Υπηρεσίες ελέγχου διακρίβωσης και έκδοση πιστοποιητικού για 

υφιστάμενη γεφυροπλάστιγγα στην έξοδο της χώρας 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΙΝΑΚΕΣ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ) 

1 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
52.000,00 

(ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ) 

64.480,00 
(ΜΕ ΦΠΑ) 

 

Ισχύει ο κανόνας καταγωγής (ruleoforigin) του κανονισμού236/2014 άρθρο 8 παράγραφος 4. 

 
i. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ 

 

Αναθέτουσα αρχή είναι η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης (Α.Δ.Μ.Θ., NUTSEL51-EL52), που 

εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, (NUTS:EL 522) Καθ. Ρωσσίδη 11, Τ.Κ. 54655, ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟ 2313 309449, www.m-

t.gov.gr. 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Kεντρική Κυβερνητική Αρχή (ΚΚΑ) και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση. Η κύρια 

δραστηριότητά της είναι η παροχή γενικών δημόσιων υπηρεσιών, μεταξύ των οποίων και η διοίκηση, 

διαχείριση και εκμετάλλευση των χερσαίων Συνοριακών Σταθμών, καθώς και η μέριμνα της άρτιας 

λειτουργίας τους. 

Αρμόδια υπηρεσία υλοποίησης του έργου και διενέργειας του διαγωνισμού: Διεύθυνση Οικονομικού Α.Δ.Μ.-Θ. 

Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Α.Δ.Μ.-Θ., Ταχυδρομική Δ/νση Καθηγητή Ρωσσίδη 11, ΤΚ 54655, 

Θεσσαλονίκη. 

 

ii. ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
 

Tμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτων της Δ/νσης Οικονομικού Α.Δ.Μ.Θ. 

(Πληροφορίες): Ελένη Αβραμίδου, τηλ: 2313 309151,e-mail: helavra@damt.gov.gr 

 
iii. ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΑ ΤΕΥΧΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ-ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 

Ελεύθερη, άμεση, πλήρης πρόσβαση στα τεύχη του διαγωνισμού μετά την με ηλεκτρονικό τρόπο, 

αποστολή της προκήρυξης στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρέχεται: 

http://www.m-t.gov.gr/
http://www.m-t.gov.gr/
mailto:helavra@damt.gov.gr
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 στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 

 Στο ΕΣΗΔΗΣ (Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων)  

 Στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής (Α.Δ.Μ.-Θ), στη διεύθυνση (URL) : www.m-

t.gov.gr/Ανακοινώσεις /διαγωνισμοί  

 
iv. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 
Α. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  
 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. 

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.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

(Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, 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.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 

Στην περίπτωση προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων πρέπει η κάλυψη της παραπάνω απαίτησης να 
καλύπτεται από κάθε μέλος της. 

Β.Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
 

Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  οι οικονομικοί φορείς που θα καταθέσουν προσφορά, 
θα πρέπει μέσαστην τελευταία τριετία (συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού φορέα ή 
έναρξης των δραστηριοτήτων του) να έχουν ολοκληρώσει την εγκατάσταση τουλάχιστον ενός συστήματος 
γεφυροπλάστιγγας δυναμικότητας τουλάχιστον 60TN 
 

Στην περίπτωση προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων επιτρέπεται η μερική κάλυψη της απαίτησης 

από τα Μέλη της, αρκεί όμως αυτή να καλύπτεται αθροιστικά. 

 
v. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, δηλαδή από τις 10/10/2022 ημέρα 

Δευτέρα και ώρα 08.00π.μ μέχρι τις 21/11/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00μ.μ στην Ελληνική 

Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 

και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 

64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 

Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 

Υπηρεσίες). 

vi. ΤΟΠΟΣ-ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Η αποσφράγιση των προσφορών  και η διεξαγωγή του διαγωνισμού θα γίνει ηλεκτρονικά, στις 

25/11/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30π.μ.,  από το αρμόδιο, πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι την επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, 
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όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παράγραφο 3.1.1 «Ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών» της αρ. 

1/2022 διακήρυξης, εφαρμοζόμενων των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 

διαδικασιών. 

Κατά τα λοιπά, ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με:  

 Την Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Υπηρεσία Εκδόσεων της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 

 Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) που περιλαμβάνεται στοΠαράρτημα V της 

παρούσας και θα είναι αναρτημένο σε μορφή αρχείου xml στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού 

 Την παρούσα διακήρυξη (αρ. 1/2022) και τα Παραρτήματά της: I.Αναλυτική περιγραφή φυσικού 

αντικειμένου και τεχνικές προδιαγραφές (Πίνακες Συμμόρφωσης), II. Υποδείγματα εγγυητικών 

επιστολών (συμμετοχής, καλής εκτέλεσης,),IV. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 

 Τις συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

 Το σχέδιο της σύμβασης (Παράρτημα III της ως άνω διακήρυξης) 

 Την ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα VΙ 
της παρούσας 
 

vii. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ 

 
Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και 

έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 

παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει 

δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα 

ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική 

προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 

πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.  

Σε 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 ΚΗΜΔΗΣ. 

 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 

παράλειψης. 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν 

την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 

περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει 

ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» 

στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη «Προδικαστική 

Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 
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Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016. Η 

επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 

προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 

οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 

παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 

προσφυγής.  

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 

προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 

επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 

4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, μέσω 

της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 

ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να ασκήσει 

το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη διαδικασία 

εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα 

κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 

φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 

Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή 

συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 

συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα 

από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 

ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής. 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων της 

αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 

παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 

 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των 

διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον 

του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της 

προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η 

αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει 

γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 

απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως 

έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την 

προδικαστική προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών 

της. Η αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 

προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι 

οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. 
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 Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  

κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 

απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν 

πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. 

 Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την 

αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση 

του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος έως 

την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του ενδίκου 

βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) ημερών από την 

έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) 

ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και διαβιβάζονται ο φάκελος και 

οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα 

στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 

 Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης 

εντός δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής 

απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για την 

υποβολή υπομνημάτων. 

 Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν 

τη σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή της 

αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την 

άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για 

την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 5 

του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε 

και η εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του 

άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της 

σύμβασης, το κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η 

διαδικασία σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος 

δικαιούται να αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 

Β) Την έγκριση των εγγράφων της σύμβασης του θέματος: δηλαδή του τεύχους διακήρυξης 1/2022 και των 

συνημμένων σε αυτό παραρτημάτων (I-VI) όπως αυτά αναφέρονται στο εδάφιο vi της παρούσας απόφασης και 

αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της. 

 

       

        Ο ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ Α.Δ.Μ.-Θ. 

 

        ΔΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΣΑΒΒΑΣ  

  
Συνημμένα: 
Αναλυτικό Τεύχος Διακήρυξης 1/2022 με τα παραρτήματα I-VΙ 
 
Κοινοποίηση: 
Κοινή Τεχνική Γραμματεία Προγράμματος 
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Εσωτερική Διανομή: 
Ομάδαέργου “WeCrossBorders” (μεηλεκτρονικό ταχυδρομείο) 
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 Α/Α ΕΣΗΔΗΣ:172866 

 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 

 

 

Προϋπολογισμός 

Εκτιμώμενη συνολική αξία:πενήντα δύο χιλιάδες ευρώ 

(52.000,00 €)χωρίς Φ.Π.Α. ή εξήντα τέσσερις χιλιάδες 

τετρακόσια ογδόντα ευρώ (64.480,00  €) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

Ημερομηνία Αποστολής προς Δημοσίευση 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης: 
04/10/2022 ημέρα Τρίτη 

Ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης και 
της διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του 

ΚΗΜΔΗΣ 
07/10/2022 ημέρα Παρασκευή 

Αναθέτουσα Αρχή: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης 

Διαδικτυακή Πύλη Διενέργειας Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού: 

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

Ημερομηνία ανάρτησης του Διαγωνισμού στη 
δικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 07/10/2022 ημέρα Παρασκευή 

Ημερομηνία και ώρα Έναρξης Υποβολής 
Προσφορών: 10/10/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.00π.μ. 

Καταληκτική Ημερομηνία και ώρα Υποβολής 
Προσφορών: 21/11/2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00μ.μ. 

Ημερομηνία και ώρα Αποσφράγισης 
Προσφορών (Διεξαγωγής Διαγωνισμού): 25/11/2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 11.30π.μ. 

 

 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ αρ. 1/2022 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ, ΑΝΩ  ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ 4.1.2 

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΕΥΖΩΝΩΝ Π.Ε. ΚΙΛΚΙΣ»: ΟΜΑΔΑ Δ 

ΝΕΑΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ CPV:42923000-2 ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ 

CPV:79132000-8, ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «We Cross Borders» (IPA-CBC/CCI 2014 TC 16 I5CB 009) 

http://www.promitheus.gov.gr/
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

Επωνυμία ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-

ΘΡΑΚΗΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΡΩΣΣΙΔΗ 11 

Πόλη ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 54655 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL 522 

Τηλέφωνο 2313 309151 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  helavra@damt.gov.gr,do@damt.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Ελένη Αβραμίδου 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) https://www.m-t.gov.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή (Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης) είναι Kεντρική Κυβερνητική Αρχή 

(ΚΚΑ) και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση. 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.  

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή γενικών δημόσιων υπηρεσιών, μεταξύ των 

οποίων και η διοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των χερσαίων Συνοριακών Σταθμών, καθώς και η 

μέριμνα της άρτιας λειτουργίας τους. 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες 

και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 

(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

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 

δ) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι επίσης διαθέσιμα μέσω της ιστοσελίδας της ΑΔΜ-Θ www.m-

t.gov.gr/Ενημέρωση/Διαγωνισμοί 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

mailto:helavra@damt.gov.gr,do@damt.gov.gr
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Χρηματοδότηση της σύμβασης
 

Η προμήθεια και εγκατάσταση των ειδών της σύμβασηςπροβλέπονται στο πακέτο εργασίας τέσσερα (4) 

Παραδοτέο νούμερο 4.1.2 της Πράξης : «Greece and Former Yugoslav Republic of Macedonia border 

Infrastructure Development», (βελτίωση υποδομών του Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων Π.Ε.Κιλκίς), με 

τίτλο«WeCrossBorders»(CN1-SO2.1-SC033),άξονας 2 «Protection of Environment – Transportation» με βάση 

την από 31/03/2018 σχετική απόφαση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης με την οποία εγκρίθηκε η 

πρόταση για το έργο και την από 02/04/2018/αρ. SC033/18 σύμβαση επιχορήγησης (subsidycontract) με 

την αρμόδια Διαχειριστική αρχή. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση(85%) 

μέσω του προγράμματοςIPA-CBC(CCI 2014 TC 16 I5CB 009) και από εθνικούς πόρους (15%) μέσω του ΠΔΕ, 

ενάριθμος έργου 2018ΕΠ40860027 και κωδικό MIS 5032932. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι:  

1. Προμήθεια μιας νέας αυτόματης γεφυροπλάστιγγας πιστοποιημένης μετρολογίας 
δυναμικότητας περίπου 60 τόνων στο ρεύμα εισόδου της χώρας (CPV:42923000-2-Μηχανήματα 
ζύγισης και πλάστιγγες) 

2. Υπηρεσίες ελέγχου διακρίβωσης και έκδοση πιστοποιητικού για υφιστάμενη γεφυροπλάστιγγα 

στην έξοδο της χώρας (CPV:79132000-8- Υπηρεσίες πιστοποίησης) 

στο πλαίσιο της υλοποίησης του παραδοτέου 4.1.2 «Βελτίωση υποδομών του Συνοριακού Σταθμού 

Ευζώνων Π.Ε.Κιλκίς» της πράξης με τον τίτλο «We Cross Borders»(IPA-CBC/CCI 2014 TC 16 I5CB 009). 

Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εξήντα τεσσάρων χιλιάδων 

τετρακοσίων ογδόντα ευρώ (64.480,00€)συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και πενήντα δύο χιλιάδων ευρώ 

άνευ Φ.Π.Α. (52.000,00 €).  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της.  

 Στον παρακάτω πίνακα 1 αναφέρονται αναλυτικά τα είδη καθώς και η αξία του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προς προμήθεια ειδών θα είναι σύμφωνα με την τεχνική 

περιγραφή του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι: «Αναλυτική περιγραφή φυσικού αντικειμένου και τεχνικές 

προδιαγραφές (Πίνακες Συμμόρφωσης)»της αριθ. 1/2022 Διακήρυξης.Η προσφορά θα υποβληθεί 

υποχρεωτικά για το σύνολο των προκηρυσσόμενων ειδών και δε θα ξεπερνά την συνολική 

προϋπολογισθείσα αξία τους,άλλως θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης 

είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμήςγια το σύνολο των ειδών-

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

ισχύουν  τα αναφερόμενα στην παράγραφο 3.1.2 της παρούσας. 

 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης  www.promitheus.gov.gr του συστήματος. Η 

αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει ηλεκτρονικά, τρεις (3) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, από το αρμόδιο, πιστοποιημένο στο σύστημα, συλλογικό όργανο 

(Επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού [εφεξής : «Επιτροπή του 

Διαγωνισμού»]) όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παράγραφο 3 της παρούσας, εφαρμοζόμενων κατά τα 

λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1 ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Είδη Διαγω 
νισμού 

Περιγραφή Τεμάχια 

Νέα γεφυροπλάστιγγα 
1. Προμήθεια μιας νέας αυτόματης γεφυροπλάστιγγας 

πιστοποιημένης μετρολογίας δυναμικότητας περίπου 60 τόνων 
στο ρεύμα εισόδου της χώρας 

1 

Αναβάθμιση υφιστάμενης 

γεφυροπλάστιγγας 

2. Υπηρεσίες ελέγχου διακρίβωσης και έκδοση πιστοποιητικού για 

υφιστάμενη γεφυροπλάστιγγα στην έξοδο της χώρας 

(ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΕΠΙΔΕΙΞΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΙΝΑΚΕΣ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ) 

1 

 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
52.000,00 

(ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ) 

64.480,00 
(ΜΕ ΦΠΑ) 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

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

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

Έχοντας υπόψιν 

Α) τις διατάξεις: 

1. ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2021/1952 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 10ης Νοεμβρίου 2021, για την 

τροποποίηση της οδηγίας 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά 

τα κατώτατα όρια για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, υπηρεσιών και έργων και τους διαγωνισμούς 

μελετών. 

2. Την Οδηγία 2014/24/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 

2014, σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων και την κατάργηση της Οδηγίας 

2004/18/ΕΚ (L94), όπως διορθώθηκε (L135/24.5.2016) κατά τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1952 της 

Επιτροπής της 10ης Νοεμβρίου 2021 (Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ L398/23 της 11.11.2021 

3. Τον Ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

5. Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.   

6. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 

της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

7. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 

νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το 

Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις», 

8. τον ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 

διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 

Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιωνσυµβάσεων και λοιπές 

διατάξεις» 

9. Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
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10. Τον ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 

στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

11. Τον Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», όπως τροποποιήθηκε κα 

ισχύει, 

12. Τον Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

13. Τον Ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  
14. Τον Ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 
15. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της 
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει 
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,  

16. του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 

2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 

διατάξεις», 

17. Το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

18. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 

Α.Ε.Π.Π.» 

τα σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

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 παραπάνω. 

 

Καθώς επίσης και από τις αποφάσεις : 

1. K.Y.A. με αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων 

που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των 

επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

2. Κ.Υ.Α. με αριθμ. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο 

των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

3. Κ.Υ.Α. με  αριθμ. 63446/2021 (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 

ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων 

4. Κ.Υ.Α. με αριθμ. 1191/14-3-2017 (ΦΕΚ Β’969/22-03-2017) «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου 

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

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής 

της παραγράφου 3, του άρθρου 350 του ν. 4412/2016. 

5. Υ.Α. με αριθμ. 76928  (ΦΕΚ Β' 3075/13.07.2021)  Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

6. Υ.Α. με αριθμ. 5143/2014 (ΦΕΚ Β' 3335) «Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού, παρακράτησης και 

απόδοσης της κράτησης 0,10% υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 3491/2017 ΥΑ 

(ΦΕΚ 1992Β) και  ακολούθως τα άρθρα 44 του ν.4605/2019 και 235 παρ.1 του ν. 4610/2019, το 
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ύψος της οποίας ανέρχεται πλέον σε 0,07%,  και η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε 

πληρωμής, προ φόρων και κρατήσεων, κάθε αρχικής, συμπληρωματικής ή τροποποιητικής 

σύμβασης, με καθαρή αξία άνω των χιλίων (1.000) ευρώ προ ΦΠΑ. 

7. Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών με αριθμ. 14138/15-05-2017 (ΦΕΚ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./ 250/26-5-

2017) «Διορισμός του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου, ως Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης» 

8. Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών με αριθμ. 34012/25-05-2022 (ΦΕΚ Τεύχος Υ.Ο.Δ.Δ./435/26-05-

2022) με θέμα "Ανανέωση της θητείας του Ιωάννη Σάββα του Κωνσταντίνου στην θέση του 

Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας -Θράκης" 

9. Την αρ.300488/ΥΔ1244 κεφ. Β΄ (ΦΕΚ1099/Β΄/19-04-2016) Κ.Υ.Α των Υπουργείων Οικονομίας, 

Ανάπτυξης & Τουρισμού και Οικονομικών με την οποία ορίζεται το σύστημα διαχείρισης και 

ελέγχου των προγραμμάτων συνεργασίας του στόχου «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ». 

10. Το ευρωπαϊκό επιχειρησιακό πρόγραμμα INTERREG-IPA (InstrumentforPre-accesionAssistance) 

Cross-BorderCooperationProgramme “Greece – theformerYugoslavRepublicofMacedonia 2014 – 

2020”, όπως αυτό υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εγκρίθηκε με την 

(DecisionNoC(2015)5655 finalof 6-8-2015) απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

11. Την 1η πρόσκληση υποβολής προτάσεων για το ως άνω πρόγραμμα (αρ.πρωτ. 

302128/MA5567/07-12-2015, ΑΔΑ:Ω7ΨΚ4653Ο7-ΥΧ4). 

12. Την αριθμ. 7246/03-02-2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας Θράκης, με την οποία εγκρίνεται η υποβολή πρότασης με τίτλο " 

DevelopmentofBorderbetweenGreeceandtheFormerYugoslavRepublicofMacedonia", στο πλαίσιο 

της 1ης Πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 

13. Την από 31/03/2017 συνάντηση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης 

(JointMonitoringCommittee) και τη σχετική απόφαση βάσει της οποίας εγκρίθηκε η  ένταξη υπό 

τον Άξονα Προτεραιότητας 2 (ProtectionofEnvironment – Transportation) του έργου με ακρωνύμιο 

“WeCrossBorders” 

14. Το από 22/12/2017 Συμφωνητικό Συνεργασίας (PartnershipAgreement) μεταξύ του Επικεφαλής 

Εταίρου και των εταίρων του έργου. 

15. Την με αρ.33/02-04-2018 υπογεγραμμένη Σύμβαση Επιχορήγησης (SubsidyContract) μεταξύ της 

Διαχειριστικής Αρχής (ManagingAuthority) του Προγράμματος INTERREGIPACBC Ελλάδα – Π.Γ.Δ.Μ. 

2014-2020 και του Επικεφαλής Εταίρου (Α.Δ.Μ.-Θ.) για το  εγκεκριμένο έργο: 

GreeceandTheformerYugoslavRepublicofMacedoniaBorderInfrastructureDevelopment (Ανάπτυξη 

Υποδομών στα σύνορα Ελλάδας και Πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας) με το 

ακρωνύμιο ¨WeCrossBorders¨ . 

16. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης, ύψους 

711.714,40 €, (604.957,24 € 85% Χρηματοδότηση από την Ε.Ε. και 106.757,16 € Εθνική Συμμετοχή 

15%) με την κατανομή του προϋπολογισμού του έργου “WeCrossBorders”, σε κατηγορίες δαπάνης 

και το χρονοδιάγραμμα υλοποίησής του. 

17. Tην με αρ.πρωτ.75491/15-11-2017 (ΑΔΑ 7Ν45ΟΡ1Υ-44Χ) Απόφαση του Συντονιστή της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης περί «Ανάθεσης υλοποίησης, οικονομικής 

διαχείρισης και ορισμού ομάδας εργασίας του Έργου " 

DevelopmentofBorderInfrastructurebetweenGreeceandtheFormerYugoslavRepublicofMacedonia " 

με ακρωνύμιο "WecrossBorders", του Προγράμματος INTERREGIPA-CBC Ελλάδα – Π.Γ.Δ.Μ. 2014-

2020 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την απόφαση με αρ.πρωτ. οικ.30521/29-05-

2019:(ΑΔΑ:ΩΣΙΞΟΡ1Υ-ΟΟΒ) και την απόφαση με αρ.πρωτ. οικ. 5695/03-02-2020 (ΑΔΑ:6Ν2ΝΟΡ1Υ-

Σ05) 

18. Το με αρ.πρωτ. 82156/19-12-2017 αίτημα της Δ/νσης Οικονομικού προς το Περιφερειακό Ταμείο 

Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΤΑ) για την ανάληψη της λογιστικής διαχείρισης του έργου με το 

ακρωνύμιο “WeCrossBorders” και την απόφαση 727/26-01-2018  (ΑΔΑ:ΩΩ8ΒΟΡΡΓ-Ε0Μ) του Δ.Σ. 

του Π.Τ.Α. δια της οποίας έγινε δεκτό το εν λόγω αίτημα.  
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19. Τοεγχειρίδιοεφαρμογής τουέργου (Project Implementation Manual) 

20. Την εγγραφή του έργου με κωδικό Ο.Π.Σ. 5032932 στο συγχρηματοδοτούμενο σκέλος του Π.Δ.Ε. 

2018 με ενάριθμο 2018ΕΠ40860027. 

21. Την απόφαση Συντονιστή ΑΔΜΘ με αρ.πρωτ. Δ/νσης Οικονομικού Α.Δ.Μ-Θ. οικ. 2379/17-01-2020 

(ΑΔΑ:6ΨΡΘΟΡ1Υ-0ΜΦ) για την συγκρότηση επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών άνω και κάτω 

των ορίων, καθώς και επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής των συμβάσεων στο πλαίσιο 

υλοποίησης του έργου “We Cross Borders” για την περίοδο υλοποίησής του συμπεριλαμβανομένων 

και τυχόν παρατάσεών του. 

22. Την σύμβαση μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου (ΑΔΑΜ:19SYMV004517566) για την υλοποίηση του 

παραδοτέου 3.1.4  «Implementationstudy» με αντικείμενο την σύνταξη τεχνικής έκθεσης για την 

εφαρμογή της εγκατάστασης-τοποθέτησης των υποδομών του παραδοτέου 4.1.2 «renovation of 

buildings and rehabilitation of surroundingarea», με έμφαση στα επιμέρους τεχνικά 

χαρακτηριστικά τους και στους προτεινόμενους τρόπους εγκατάστασής τους, 

23. Τα πρακτικά συνεδριάσεων της Επιτροπής παραλαβής και παρακολούθησης σύμβασης και το 

πρωτόκολλο παραλαβής του παραδοτέου 3.1.4 καθώς και την απόφαση έγκρισής του με αρ.πρωτ. 

οικ. 39540/10-7-2019 (ΑΔΑ: 9ΧΠΔΟΡ1Υ-ΙΔ0) 

24. Το με αρ.πρωτ. Δ/νσης Οικονομικού οικ. 40122/12-07-2019 σχετικό πρωτογενές αίτημα για την 

έγκριση πραγματοποίησης δαπάνης ύψους πεντακοσίων ενενήντα επτά χιλιάδων ευρώ (597.000€) 

που αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ με ΑΔΑΜ 19REQ005266520 και το εγκεκριμένο αίτημα για την 

διενέργεια του διαγωνισμού με αρ. πρωτ. 41603/19-07-2019, ΑΔΑΜ:19REQ005310486, ΑΔΑ: 

ΩΩΠΕΟΡ1Υ-ΛΒΗ  

25. Το υπ.αριθμ. πρωτ.οικ. 57483/8-10-2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού Α.Δ.Μ.-Θ. με θέμα: 

«Αίτημα εξαίρεσης της εφαρμογής του κανόνα καταγωγής (rule of origin) του Κανονισμού (ΕΕ) 

236/2014, για είδη και συστήματα της Ομάδας Α του προς δημοσίευση διαγωνισμού για την 

υλοποίηση των παραδοτέων 4.1.1, 4.1.2, 4.1.3 του έργου με το ακρωνύμιο «We Cross Borders» 

26. Το με αρ.πρωτ. 70256/9-12-2019 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού με το οποίο διαβιβάσθηκε εκ 

νέου προς έλεγχο απόφαση προκήρυξης και τεύχος διακήρυξης με συνημμένα παραρτήματα του 

διαγωνισμού του θέματος  

27. Το με αρ.πρωτ. 303401/ΥΔ8019/19-12-2019 (αρ.πρωτ. Δ/νσης Οικονομικού Α.Δ.Μ.-Θ. 1472/13-01-

2020) έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας διαχείρισης (Ε.Υ.Δ.) των επιχειρησιακών προγραμμάτων του 

στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία» με θέμα «Έγκριση διακήρυξης για σύμβαση προμήθειας 

της Πράξης «We Cross Borders” δια του οποίου εγκρίθηκε η παραπάνω απόφαση με το συνημμένο 

τεύχος διακήρυξης. 

28. Την απόφαση Συντονιστή ΑΔΜΘ με αρ.πρωτ. Δ/νσης Οικονομικού Α.Δ.Μ-Θ. οικ. 2379/17 -01-2020 

(ΑΔΑ:9ΔΡ2ΟΡ1Υ-2ΒΜ) για την συγκρότηση επιτροπών Διενέργειας Διαγωνισμών άνω και κάτω των 

ορίων, καθώς και επιτροπής παρακολούθησης παραλαβής των συμβάσεων στο πλαίσιο υλοποίησης 

του έργου “We Cross Borders” για την περίοδο υλοποίησής του συμπεριλαμβανομένων και τυχόν 

παρατάσεών του. 

29. Την απόφαση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων για την προμήθεια υποδομών 

για το παραδοτέο 4.1.2 και των σχετικών με αυτό 4.1.1 και 4.1.3 με αρ.πρωτ.οικ.3031/21-01-2020 

(ΑΔΑ: Ω72ΛΟΡ1Υ-Ξ7Θ) 

30. Την απόφαση προκήρυξης του διαγωνισμού με αρ.πρωτ. 1472/24-01-2020 (ΑΔΑ:ΩΙΞΨΟΡ1Υ-ΦΙΩ) με 

συνημμένο το τεύχος διακήρυξης 1/20 (ΑΔΑΜ:20PROC006213260) 

31. Την απόφαση ματαίωσης του παραπάνω διαγωνισμού λόγω μη υποβολής προσφορών και 

εμφιλοχώρησης σφάλματος σχετικά με τους τρόπους απόδειξης του κανόνα καταγωγής με 

αρ.πρωτ. 18133/14-04-2020(ΑΔΑ:6ΖΡΧΟΡ1Υ-3ΞΨ) 

32. Το με αρ.πρωτ. 22190/14-05-2020 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικού για την διαβίβαση προς 

έλεγχο των εγγράφων του υπό επαναπροκήρυξη διαγωνισμού (απόφαση προκήρυξης και τεύχος 

διακήρυξης (2/20) με όλα τα συνημμένα παραρτήματα) στην αρμόδια Υπηρεσία Διαχείρισης και το 
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με αρ.πρωτ. Δ/νσης Οικονομικού 24063/25-05-2020 (ΥΔ301104/ΥΔ2487/19-05-2020) έγγραφο της 

παραπάνω Υπηρεσίας με διατύπωση θετικής γνώμης.  

33. Η με αρ.πρωτ. Δ/νσης Οικονομικού 24341/26-05-2020 (ΑΔΑ: 95ΚΤΟΡ1Υ-Μ08), απόφαση 

διενέργειας του διαγωνισμού του θέματος 

34. Την απόφαση προκήρυξης με αριθμ. πρωτοκόλλου οίκ.24837/28-05-2020 (Α.Δ.Α.: Ω925ΟΡ1Υ-Δ1Η,) 

με συνημμένο τεύχος διακήρυξης (Διακήρυξη 02/20,ΑΔΑΜ:20PROC006800977), που δημοσιεύθηκε 

στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αριθμό 2020-OJS105-

253304-EL 

35. Την απόφαση με αρ.πρωτ.οικ. 31959/03-07-20 (ΑΔΑ: Ρ4ΘΡΟΡ1Υ-864,ΑΔΑΜ:20PROC006973634, 

σχετικό διορθωτικό με αριθμό δημοσίευσης στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020-OJS129-316330), βάσει της οποίας παρατάθηκε η προθεσμία κατάθεσης 

προσφορών και ορίσθηκε νέα ημερομηνία διεξαγωγής διαγωνισμού για τις τέσσερις από τις πέντε 

ομάδες του διαγωνισμού πλην της Ομάδας Δ (Γεφυροπλάστιγγα) για την οποία δεν υπήρχε σχετικό 

αίτημα. 

36. Τον φάκελο εντύπων στοιχείων προσφοράς των εξής τριών οικονομικών φορέων προσφερόντων 

για την Ομάδα Δ 

Α 

/
 
Α 

ΑΡ.Π
ΡΩΤ. 
ΥΠΟ
Β. 

ΕΝΤΥ
Π 

ΗΜ.ΗΛ. 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΟΙΚΟΝ.ΦΟΡΕΙΣ ΑΦΜ/ΔΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ ΤΗΛΕΦ. 

Δ/ΝΣΗ 
ΗΛΕΚΤΡ. 

ΤΑΧΥΔΡ. 

1 

3210
7/06
-07-
20 

03/07/2020 

ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ 

ΖΥΓΙΣΗ ΚΑΙ 

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ 
Α.Ε 

092370469 

ΔΟΥ 

 

12ο ΧΛΜ Π.Ε.Ο. 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ-ΚΙΛΚΙΣ 

Ταχ. κωδ.: 54500 

Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Τηλέφωνο: 
2310787129 

φαξ: 
2310787821 

sales@pantelid
is.com 

2 

3254
5/07
-07-
2020 

6/7/2020 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

ΜΑΝΩΛΑΣ 

 

044438007 

ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ 15 

Ταχ. κωδ.: 60100 

Πόλη: ΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Τηλέφωνο: 
2351039027 

φαξ: 
2351025369 

 

manolask@ote
net.gr 

 

3 

3308
6/09
-07-
20 

6/7/2020 

ΑΛΕΞΙΟΥ ΑΒΕΕ - 
ΖΥΓΙΣΤΙΚΕΣ 
ΜΗΧΑΝΕΣ: 

 

094150665 

25ο ΧΛΜ Ν.Ε.Ο. 
ΑΘΗΝΩΝ - ΚΟΡΙΝΘΟΥ 

Ταχ. κωδ.: 19600 

Πόλη: ΜΑΝΔΡΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

Τηλέφωνο: 
2105557208 

φαξ: 
2105556125 

alexiou@alexio
u-sa.com 

 

37. Τα από 10/07/2020 και 16/07/2020 πρακτικά της 1ης και της 2ηςσυνεδρίασης της Επιτροπής με 

αντικείμενο την αποσφράγιση και αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής-τεχνικών 

προσφορών και των οικονομικών προσφορών αντίστοιχα, για την Ομάδα Δ (ηλεκτρονικός 

διαγωνισμός με α/α 92012). 

38. Την απόφαση έγκρισης των παραπάνω πρακτικών με αρ.πρωτ. 33086/22-09-2020 

(ΑΔΑ:ΩΘΦΨΟΡ1Υ-ΝΥ8) σύμφωνα με την οποία απορρίφθηκαν οι δυο εκ των τριών προσφορών και 

ανακηρύχθηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία «Παντελίδης Βιομηχανική Ζύγιση και Αυτοματισμοί 

Α.Ε.» 

39. Την πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών μειοδότη προς την παραπάνω εταιρεία με αρ.πρωτ. 

49623/06-10-2020 

40. Τον φάκελο ηλεκτρονικών και έντυπων στοιχείων δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη με 

αρ.πρωτ. 50933/13-10-2020 από την εταιρεία «Παντελίδης Βιομηχανική Ζύγιση και Αυτοματισμοί 

Α.Ε.» 
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41. Την απόφαση έγκρισης με αρ.πρωτ. 50933/ 05-11-2020 (ΑΔΑΜ:20AWRD007606043, ΑΔΑ: 

9ΓΘΔΟΡ1Υ-6ΟΜ) του πρακτικού της 3ης συνεδρίασης (αποσφράγιση-αξιολόγηση φακέλου 

δικαιολογητικών προσωρινού μειοδότη για τις ομάδες Α,Β,Δ,Ε) σύμφωνα με την οποία μεταξύ 

άλλων απερρίφθη ο φάκελος δικαιολογητικών μειοδότη της παραπάνω εταιρείας λόγω μη 

υποβολής υπευθύνων δηλώσεων καθώς και το γεγονός ότι κατά της απόφασης δεν ασκήθηκε 

προδικαστική προσφυγή. 

42. Η με αρ.πρωτ. 179332/29-06-2022 (ΑΔΑ:ΩΝΓ8ΟΡ1Υ-Θ57) απόφαση διενέργειας του ηλεκτρονικού 

δημόσιου ανοικτού, διεθνούς (άνω των ορίων), μειοδοτικού διαγωνισμού (διακ.1/22), για την 

επιλογή αναδόχου / αναδόχων με αντικείμενο την ολοκλήρωση της υλοποίησης του παραδοτέου 

4.1.2 «Βελτίωση υποδομών του Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων Π.Ε.Κιλκίς» (Ομάδα Δ Νέα 

γεφυροπλάστιγγα CPV:42923000-2 και αναβάθμιση υφιστάμενης γεφυροπλάστιγγας  

CPV:79132000-8) της πράξης με τον τίτλο «We Cross Borders» (IPA-CBC/CCI 2014 TC 16 I5CB 009) 

43. Το με αρ.πρωτ. 200134/12-08-2022 διαβιβαστικό έγγραφο της υπηρεσίας μας προς την Ειδική 

Υπηρεσία Διαχείρισης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική 

Συνεργασία» με συνημμένο τεύχος διακήρυξης για την πραγματοποίηση προδημοπρασιακού 

ελέγχου 

44. Το με αρ.πρωτ. 92510/27-09-2022 έγγραφο της παραπάνω υπηρεσίας με θέμα την έγκριση 

διακήρυξης για τον διαγωνισμό του θέματος με θετική γνώμη. 

 

 

Γ) Τις 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 παραπάνω 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

 Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 21/11/2022 στις 15.00μ.μ  

 Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη 
www.promitheus.gov.gr).  

 

1.6 Δημοσιότητα 

 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση την Τρίτη 04/10/2022 

στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 

Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 172866 και 

αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του 

άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).http://et.diavgeia.gov.gr/ 

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): 

https://www.m-t.gov.gr/ στη διαδρομή : Ενημέρωση/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 Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 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. 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

1. Η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης 

2. Η παρούσα διακήρυξη (αρ. 1/2022) και τα Παραρτήματά της: I.Αναλυτική περιγραφή φυσικού 

αντικειμένου και τεχνικές προδιαγραφές (Πίνακες Συμμόρφωσης), II. Υποδείγματα εγγυητικών 

επιστολών (συμμετοχής, καλής εκτέλεσης),IV. Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 

3. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της 

παρούσας και θα είναι αναρτημένο σε μορφή αρχείου xml στον ιστότοπο του ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού 

4. Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

5. Το σχέδιο της σύμβασης (Παράρτημα III της παρούσας) 

6. Η ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (Παράρτημα VΙ της παρούσας) 

2.1.2. Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

i. Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, 

καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη 

http://et.diavgeia.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η 

οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

 

ii. Σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 21 ν. 4412/2016, «οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να 

επιβάλλουν απαιτήσεις στους οικονομικούς φορείς, με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού 

χαρακτήρα των πληροφοριών».  Για τον λόγο αυτό, η επίσκεψη στον Σ.Σ. Ευζώνων θα 

πραγματοποιείται κατόπιν υποβολής αιτήματος, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος «Επικοινωνία» 

του ΕΣΗΔΗΣ το οποίο θα συνοδεύεται α) από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον 

νόμιμο εκπρόσωπο του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα καθώς και β) από τα εν ισχύει 

έγγραφα νομιμοποίησης εκπροσώπησης (καταστατικό και πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης 

ή τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης εκπροσώπησης). 

 

Η υπεύθυνη δήλωση η υποβολή της οποίας προβλέπεται με σκοπό την προστασία του 

εμπιστευτικού χαρακτήρα των πληροφοριών του ως άνω εδαφίου ii , θα αναφέρει τα εξής: 

 

« α. Ενεργώντας βάσει ……..…… (αναφέρονται τα έγγραφα νομιμοποίησης εκπροσώπησης: καταστατικό και 

πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης ή τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικάέγγραφα νόμιμης 

εκπροσώπησης), ως νόμιμος εκπρόσωπος τ……….. ……………… (πλήρης τίτλος οικονομικού φορέα) 

...…………., που επιθυμεί να λάβει μέρος στον ανοικτό ηλεκτρονικόδιαγωνισμό σχετική Διακήρυξη 1/2022 ο 

οποίος αφορά στην προμήθεια εξοπλισμού για την «Βελτίωση υποδομών του Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων 

Π.Ε.Κιλκίς»και συγκεκριμένα στην Ομάδα Δ (Νεα γεφυροπλάστιγγα και διακρίβωση υφιστάμενης), από την 

Δ/νση Οικονομικού Α.Δ.Μ.-Θ./ Τμήμα Προμηθειών, Διαχείρισης Υλικού και Κρατικών Οχημάτω,επιθυμώ να 

επισκεφθώ τον Συνοριακό Σταθμό Ευζώνων Π.Ε. Κιλκίς και τα όποια στοιχεία περιέλθουν σε γνώση μου 

κατά την διάρκεια αυτής,αποτελούν πληροφορίες εμπιστευτικές που θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και 

μόνο για την σύνταξη προσφοράς από την προαναφερόμενη εταιρεία στον εν λόγω διαγωνισμό. Επίσης 

αναλαμβάνω την υποχρέωση, γνωρίζοντας τις συνέπειες του νόμου, με τη δήλωσή μου αυτή, να τηρήσω 

απόλυτη εχεμύθεια ως προς την χρήση των εμπιστευτικών πληροφοριών που θα μου γνωστοποιηθούν να 

διασφαλίζω την τήρηση των απαιτήσεων αυτών από το προσωπικό μου, τους τυχόν υπεργολάβους 

μουκαθώς και από κάθε άλλο τρίτο πρόσωπο που τυχόν χρησιμοποιηθεί κατά την ανάθεση ή εκτέλεση της 

σύμβασηςκαι να μην επιτρέψω να λάβει γνώση αυτών μη εξουσιοδοτημένο άτομο. 

 

2.1.3Παροχή Διευκρινίσεων 

 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της 

παρούσας, στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του 

ΕΣΗΔΗΣ, η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 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. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται 

είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, 

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: 

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

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

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

αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
αναθέτουσας αρχής. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, 

σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης με το τυποποιημένο έντυπο «Δορθωτικό»και στο ΚΗΜΔΗΣ.  

 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με 

τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής συντάσσονται στην 

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

 

 Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 

που κυρώθηκε με τον ν. 1497/1984 (Α’ 188). 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 νόμον αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 

έγγραφο. 

 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή 

έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς 

τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η 

μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται  και 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. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

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

χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της 

παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13)  που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 

χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο 
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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 από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

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, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.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, 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) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 

εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. 

Υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών (συμμετοχής, καλής εκτέλεσης) που απαιτούνται στο πλαίσιο της 

Διακήρυξης βρίσκονται για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων και όχι δεσμευτικά, στο Παράρτημα 

IIτης παρούσας διακήρυξης. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 

Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 

επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά 

μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της 

αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε 

εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και 

της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική 

ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - 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 Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
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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. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του 

σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 

δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 

οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 

με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της 

Ένωσης. 

2.Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. 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. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

Κανόνας καταγωγής 

Το ἐργο χρηματοδοτείται απὀ το Μηχανισμό Προενταξιακής Βοήθειας ΙΙ (MBA ΙΙ) 

 

Σύμφωνα με τον «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (EΕ) αριθ. 236/2014του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

11ης Μαρτίου 2014 για τον καθορισμό κοινών κανόνων και διαδικασιών για την εφαρμογή των μηχανισμών 

χρηματοδότησηςτης εξωτερικής δράσης της Ένωσης», άρθρο 8 παράγραφος 4: 

Οι προμήθειες και τα αγαθά που προκηρύσσονται δια της παρούσας πρέπει να προέρχονται από μία απότις 

ακόλουθες χώρες: 

 

(α) κράτη μέλη της ΕΕ 

 

(β) Δικαιούχοι που απαριθμούνται στο παράρτημα Ι του ΜΠΒ «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 232/2014 ΤΟΥ 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 11ης Μαρτίου 2014 για τη θέσπιση Μηχανισμού 

Προενταξιακής Βοήθειας (ΜΠΒ ΙΙ) δηλαδή:«Αλβανία,Βοσνία-Ερζεγοβίνη, Ισλανδία, Κοσσυφοπέδιο, 

Μαυροβούνιο,Σερβία, Τουρκία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας» 

 

(γ) ΕυρωπαϊκόΟικονομικό Χώρο 

 

Επομένως, κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ο/οι υποψήφιος/οι πρέπει στην τεχνική προσφορά 

τους να δηλώσουν υπευθύνως τα αναφερόμενα στην σχετική παράγραφο 2.4.3.2 της παρούσας.Τα 

απαιτούμενα έγγραφα και πιστοποιητικά θα προσκομισθούν κατά την φάση της υποβολής στην 

Αναθέτουσα αρχή των παραστατικών προς πληρωμή. 

 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής που ανέρχεται 

σε ποσοστό 1% της προ ΦΠΑ προϋπολογισθείσας αξίας για την οποία δίδεται προσφορά(μη 

συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης),ήτοι πεντακόσια είκοσι 

ευρώ (520,00€). 

Στην 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. 
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Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη τουχρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι για τριακόσιες ενενήντα πέντε (395) ημέρες, 

άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από 

τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 

συμμετοχής. 

 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 

προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την 

ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως 

η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

 

2.2.2.2.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 

στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 

διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.6, γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 

δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.7 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, 

ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 

4412/2016, στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το 

κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί, ζ) στις 

περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή 

δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, 

σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο 

ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα 

παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις 

απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής. 

Στο Παράρτημα IIτης Διακήρυξης περιλαμβάνεται για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων, και όχι 

δεσμευτικά, υπόδειγμα για την εγγυητική επιστολή συμμετοχής. 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) 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 ένα από τα ακόλουθα 

εγκλήματα:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 

(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική 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 

Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
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του Συμβουλίου 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 στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα 

εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 

2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 

(δωροδοκία στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 

Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με 

την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της 

Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 

(πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 

(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α 

(απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και 

των άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά 

των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 

συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 

(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 

όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, 

καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 

ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 

τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 

την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της 

οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 

4557/2018 (Α’ 139),  

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 

και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 

καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά:  

-στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 

σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 
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- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

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

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας 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 

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας 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. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 

καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 

Δεν αποκλείεται ο 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 στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 

φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 

περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

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

τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 

οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, 

υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 

λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 

λειτουργίας, 

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων 

και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν 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, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του 

ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
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(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 εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών 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 2.2.6.2 της παρούσας, 

(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 με απατηλό τρόπο 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 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 έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το 

σχετικό γεγονός. 

2.2.3.4. Ο οικονομικός φορέας 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.Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1και 2.2.3.3,εκτός από την περ. β αυτής,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 (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει 

καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό αδίκημα 

ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω 

ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά 

μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών 

αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε 

συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. 

Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό 

της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 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. 

2.2.3.6. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 

παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.   

Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος αποτελεί Ένωση/Κοινοπραξία οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού 

ισχύουν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισμού για 
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έναν μόνο συμμετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το 

διαγωνισμό. 

 

2.2.4 Κριτήρια Επιλογής 

i. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

 

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 

ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας. 

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.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, 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.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή 

Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού. 

Στην περίπτωση προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων πρέπει η κάλυψη της παραπάνω απαίτησης 
να καλύπτεται από κάθε μέλος της. 

 

ii. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα οι οικονομικοί φορείς που θα καταθέσουν 
προσφορά, θα πρέπει μέσαστην τελευταία τριετία (συναρτήσει της ημερομηνίας σύστασης του οικονομικού 
φορέα ή έναρξης των δραστηριοτήτων του) να έχουν ολοκληρώσει την εγκατάσταση τουλάχιστον μιας 
γεφυροπλάστιγγας δυναμικότητας τουλάχιστον 60TN 
 

Στην περίπτωση προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων επιτρέπεται η μερική κάλυψη της απαίτησης 

από τα Μέλη της, αρκεί όμως αυτή να καλύπτεται αθροιστικά. 

 

2.2.5 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων-Υπεργολαβία 

 

2.2.5.1 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά το κριτήριο της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 

(της παραγράφου 2.2.4), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης 

των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους 

αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 

οποίων στηρίζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα άρθρα 79, 80 και 81, 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.4412/16. Η αναθέτουσα αρχή 
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απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο 

επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1,2του άρθρου 73 και του 

άρθρου 74. Επίσης μπορεί να ζητήσει αντικατάσταση του φορέα όταν συντρέχει δυνητικός λόγος 

αποκλεισμού της παραγράφου 4 του άρθρου 73 ή διοικητικός αποκλεισμός του άρθρου 74 που 

στηρίζεται σε δυνητικό λόγο αποκλεισμού. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

Σημειώνεται ότι σε περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων, 

υποβάλλεται από τον φορέα στήριξης το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ], δεόντως 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο(ηλεκτρονικάστην προκειμένη περίπτωση) από το νόμιμο 

εκπρόσωπο του τρίτου φορέα στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ο προσφέρων οικονομικός 

φορέας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 79Α του ν.4412/2016. 

 

 

2.2.5.2 Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 

υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o 

προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 

σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 

της παρούσας1. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον 

συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3..  

 

2.2.6 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 

ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.5, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, 

κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.6.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 

2.2.6.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 

105 του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 

παράγραφό 2.2.5. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  

αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.6.1 και 2.2.6.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 

περίπτωση. 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 

τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 

εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 

οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.6.1 και 2.2.6.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.3 της παρούσας. 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 

με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και 

μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν 

να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή. 

                                                           
1
 Ο όρος αυτός μπορεί να τεθεί, κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής, και στην περίπτωση ποσοστού μικρότερου του 30% 

της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης (πρβλ. παρ. 5 άρθρου 131 του ν. 4412/2016). 
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2.2.6.1 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 β) πληρούν το κριτήριο επιλογής της παραγράφου 2.2.4, της 

παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το 

προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(ΕΕΕΣ),το οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.  

Για την παρούσα διακήρυξη έχει συνταχθεί (βάσει του τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του 

Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016) και του Διορθωτικού αυτού 

(Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 17/65 της 23ης Ιανουαρίου 2018) με τη χρήση της 

υπηρεσίας της διαδικτυακής πλατφόρμας PromitheusESPDint  που πλέον διαθέτει σε εθνικό επίπεδο το 

ΕΣΗΔΗΣ, το πρότυπο ΕΕΕΣ με τις πληροφορίες του διαγωνισμού και της αναθέτουσας αρχής. Το ΕΕΕΣ, 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης 1/2022, και βρίσκεται στο Παράρτημα V αυτής. Επίσης 

αναρτάται και σε μορφή XML  μαζί με τα υπόλοιπα αρχεία του διαγωνισμού, για την διευκόλυνση των 

οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ«PromitheusESPDint»του 

ΕΣΗΔΗΣ τη σχετική απάντηση τους. 

Επισημαίνεται ότι επειδή στην σχετική υπηρεσία της διαδικτυακής πλατφόρμας PromitheusESPDint 

που πλέον διαθέτει σε εθνικό επίπεδο το ΕΣΗΔΗΣ, το πρότυπο ΕΕΕΣ δεν έχει 

προσαρμοσθεί/επικαιροποιηθεί σύμφωνα με τις αλλαγές που επήλθαν με το ν. 4782/2021, ο 

οικονομικός φορέας το συμπληρώνει ως έχει, εν τούτοις οι σχετικές δηλώσεις τους λογίζονται και 

εκλαμβάνονται ως αυτές απαιτούνται στο ν.4782/2021, και την παρούσα διακήρυξη, καθώς δεν 

υφίσταται δυνατότητα παρέμβασης στο σχετικό αρχείο xml. 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 

υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ 

και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα 

στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να 

απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο 

ΕΕΕΣ. 

Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 

συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, 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 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. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα 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. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από 

κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ 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. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή του σε 

σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.3 της 

παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας 

του. 
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Ιδίως επισημαίνεται ότι κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 

συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 

(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 

3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.3 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. 

α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 

έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 

περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του 

ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 

υποχρεώσεις του. 

2.2.6.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 

κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα 

δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα οριζόμενα στο 

άρθρο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες, σε 

οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα 

δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 

και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 

πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 

Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 

εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 

περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 

διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη 

δήλωση συναίνεσης.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει 

αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 

2.4.2.5. και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4. 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται  παρακάτω. 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει 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 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της 

παραγράφου 2.2.3.3, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται 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 του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται 
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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 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. 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. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

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. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και 

τα πρόσωπα του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του άρθρου 73, δηλαδή: 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 

IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά στους 

διαχειριστές (όλους τους διαχειριστές). 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Τα δικαιολογητικά της παραπάνω παραγράφου γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί εντός του 

τελευταίου τριμήνου από την υποβολή τους. 

β) για την απόδειξη περί του ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.2 

θα προσκομισθούν πιστοποιητικά που θα εκδίδονται από την οικεία αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή 

χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται 

σε αυτά χρόνος ισχύος, που να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 

προσκομίζει πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας (κύριας και επικουρικής),  

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση 

(α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. 

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 

παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ καθώς και υπεύθυνη 

δήλωση 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 καταβάλλει εισφορές. 

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι 

δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 

υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ)για την πρφ. 2.2.3.3 περίπτωση β΄ 

Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας,  από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 

ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν 



ΑΔΑ: 9Η0ΛΟΡ1Υ-ΧΡΒ



 

Διαγωνισμός (Τεύχος Διακήρυξης αρ 1/2022) για την επιλογή αναδόχου για την ολοκλήρωση της υλοποίησης του παραδοτέου 4.1.2 , 
Ομάδα Δ Νέα γεφυροπλάστιγγα CPV:42923000-2 και αναβάθμιση υφιστάμενης γεφυροπλάστιγγας  CPV:79132000-8,  της πράξης με 

τον τίτλο «We Cross Borders» (IPA-CBC/CCI 2014 TC 16 I5CB 009) 

Σελίδα 38 από 126 

 

 

έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή  ότι δεν 

βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 

εθνικές διατάξεις νόμου. Τα πιστοποιητικά αυτά, γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί εντός του 

τελευταίου τριμήνου από την υποβολή τους. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 

ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 

εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 

πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού 

προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει 

η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 

εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό 

διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3,υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού, ήτοι ότι 

δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 4 του άρθρου 73 (περιπτώσεις α,γ-θ) του 

Ν. 4412/16 λόγοι αποκλεισμού . 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.7 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη 

επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας. 

 

B. 2.Για την απόδειξη των απαιτήσεων του άρθρου 2.2.4.  

1. Για την απόδειξη της καταλληλόλητας άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης  

για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας). 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 πιστοποιείται αφενός 

η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 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. 
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Για να γίνουν αποδεκτά όλα τα ως άνω δικαιολογητικά της παρούσας παραγράφου θα πρέπει να έχουν 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις 

ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 

2.Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 

Θα κατατεθεί κατάλογοςσυμβάσεων με ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς(τουλάχιστον μιας) εντός της 

τελευταίας τριετίας (2019-2021) προμήθειας και εγκατάστασης  γεφυροπλάστιγγας δυναμικότητας 

τουλάχιστον 60TNστον οποίο θα αναφέρονται α) το αντικείμενο (συνοπτική περιγραφή), β) η αξία της 

σύμβασης, γ) η διάρκεια της σύμβασης, δ) ο παραλήπτης της. Συνοδευτικά θα υποβληθεί η σχετική 

βεβαίωση καλής εκτέλεσης από τον παραλήπτη (δημόσιο ή ιδιωτικό φορέα) ή εναλλακτικά τα σχετικά 

παραστατικά των συναλλαγών. 

Οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να συμπληρώνουν το αντίστοιχο πεδίο στο ΕΕΕΣ. Στην περίπτωση 

προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων επιτρέπεται η κάλυψη της απαίτησης από ένα από τα Μέλη 

της. 

 

Β.3.Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης και σύστασης στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, 

και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 

πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.  

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης 

 Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του. Θα υποβληθεί 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 (πχ ΓΕΜΗ) 

 Στις λοιπές περιπτώσεις οικονομικών φορέων υποβάλλονται: Τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά 

έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 

αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 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.Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή 

εφόσον έχει εκδοθεί μετά την κοινοποίηση πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. 

Υποβάλλονται στις λοιπές περιπτώσεις (που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο χωρίς 

υποχρέωση δήλωσης των στοιχείων αυτών σε αρμόδια αρχή). 

ii.  Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών, 

Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ) από το οποίο θα προκύπτουν 

τα παραπάνω που θα έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Θα υποβληθεί 

στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας  είναι νομικό πρόσωπο. 

 Στις λοιπές περιπτώσεις οικονομικών φορέων τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα 

νόμιμης σύστασης και μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 

κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα). Αυτά θα συνοδεύονται από υπεύθυνη 

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

υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει εκδοθεί μετά την κοινοποίηση πρόσκλησης για 
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υποβολή δικαιολογητικών. Υποβάλλονται στις λοιπές περιπτώσεις (που ο οικονομικός φορέας 

είναι νομικό πρόσωπο χωρίς υποχρέωση δήλωσης των στοιχείων αυτών σε αρμόδια αρχή). 

Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 

πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- 

πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου με την οποία 

χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 

τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

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. 

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. 

Β.4. 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.  

Στα 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. Ειδικώς 

όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, 

προσκομίζονται επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά 

τα οριζόμενα ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

Β.5. 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. 

Β.6. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 

έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί  και ψηφιακά υπογραφεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.  

Όπου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση, νοείται για τους μεν ημεδαπούς Υπεύθυνη Δήλωση σύμφωνα με τον Ν. 

1599/86 του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου ή Υπεύθυνη Δήλωση του φυσικού προσώπου και 

για τους δε αλλοδαπούς, κείμενο ανάλογης αποδεικτικής αξίας το οποίο θα συνοδεύεται από επίσημη 



ΑΔΑ: 9Η0ΛΟΡ1Υ-ΧΡΒ



 

Διαγωνισμός (Τεύχος Διακήρυξης αρ 1/2022) για την επιλογή αναδόχου για την ολοκλήρωση της υλοποίησης του παραδοτέου 4.1.2 , 
Ομάδα Δ Νέα γεφυροπλάστιγγα CPV:42923000-2 και αναβάθμιση υφιστάμενης γεφυροπλάστιγγας  CPV:79132000-8,  της πράξης με 

τον τίτλο «We Cross Borders» (IPA-CBC/CCI 2014 TC 16 I5CB 009) 

Σελίδα 41 από 126 

 

 

μετάφραση του στα Ελληνικά κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 454 του Κ.Πολ.Δικ. και του Κώδικα περί 

Δικηγόρων.  

Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα 

με την παράγραφο 2.2.5 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 

προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, 

προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου 

αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία 

για την κατά περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και 

επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την 

εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ 

ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον 

τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται 

ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και 

ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση. 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση υπεργολάβων, 

στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος με 

αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των εργασιών.  

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 
 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της 

προ ΦΠΑ χαμηλότερης τιμής, για το σύνολο των ειδών-υπηρεσιών. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1  Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

 Οι διαγωνιζόμενοι υποβάλλουν προσφορά υποχρεωτικάγια όλα την γεφυροπλάστιγγα και τις υπηρεσίες 

της ομάδαςΑ ως αναφέρεται στον πίνακα 1 του άρθρου 1.3 «Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και 

οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης» της παρούσας διακήρυξης. Η προσφορά δε θα ξεπερνά την 

προϋπολογισθείσα αξία της Ομάδας, αλλιώς θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Η παρούσα δεν διαιρείται σε περισσότερα τμήματα για την επίτευξη οικονομίας κλίμακος, επιπροσθέτως τα 

τεθέντα κριτήρια επιτρέπουν την ευρεία συμμετοχή ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. 

 

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. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) του κάθε μέλους της 

ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.  

Όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση 

ανάθεσης της σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσής της. 
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Σε περίπτωση που εξαιτίας αδυναμίας για οποιονδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας μέλος της ένωσης δεν 

μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα 

υπόλοιπα μέλη της ένωσης οφείλουν να προτείνουν αντικαταστάτη. Η αντικατάσταση εγκρίνεται με 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής και σε κάθε περίπτωση εντός τριάντα (30) ημερών. Αντικατάσταση που 

διενεργείται χωρίς την παραπάνω προϋπόθεση συνεπάγεται την έκπτωσή του αναδόχου. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 

2.4.2  Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι 

την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4412/2016, ιδίωςστα άρθρα 36 και 37 και στην 

κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσαυπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 

(Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής 

Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων 

Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και 

Υπηρεσίες). 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 

πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον 

κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 

37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  

 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 

υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του 

άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 

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

προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 

ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της. 

 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  

(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον 

οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική 

προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 

δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία 

εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του 

ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 

ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 
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διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης 

πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 

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

την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 

ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 

προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής 

λειτουργικότητας, εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, 

τα οποία αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των εν 

λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β 

της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους 

υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών 

(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει 

ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.   

 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις 

ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, οι οικονομικοί φορείς επισυνάπτουν ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένα πρόσθετα σε σχέση με τις αναφορές (εκτυπώσεις) της παραγράφου 2.4.2.4, σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά) σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 2.4.3.2. 

και 2.4.4  της παρούσας. 

 

Για τη σύνταξη της τεχνικής προσφοράς τους οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς είναι δυνατόν να 

επισκέπτονται τον Σ.Σ. Ευζώνων Π.Ε. Κιλκίς υποχρεωτικά κατόπιν συνεννόησης με την αρμόδιο 

επικοινωνίας για την Διακήρυξη και λαμβάνοντας υπόψιν ότι μπορεί να τους ζητηθεί να υπογράψουν 

υπεύθυνη δήλωση περί τήρησης εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που θα τεθούν στη διάθεσή τους 

αντίστοιχη με αυτή της παραγράφου 2.1.2 εδάφιο ii της παρούσας. 

 

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 

Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν 

και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 

διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά 

έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille 

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 

φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε 

ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην 

περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  



ΑΔΑ: 9Η0ΛΟΡ1Υ-ΧΡΒ



 

Διαγωνισμός (Τεύχος Διακήρυξης αρ 1/2022) για την επιλογή αναδόχου για την ολοκλήρωση της υλοποίησης του παραδοτέου 4.1.2 , 
Ομάδα Δ Νέα γεφυροπλάστιγγα CPV:42923000-2 και αναβάθμιση υφιστάμενης γεφυροπλάστιγγας  CPV:79132000-8,  της πράξης με 

τον τίτλο «We Cross Borders» (IPA-CBC/CCI 2014 TC 16 I5CB 009) 

Σελίδα 44 από 126 

 

 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 

έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 

όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 

καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυποPDFκαι εφόσον έχουν 

συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού 

φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, στον οποίο 

αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα 

στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη 

μορφή.Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 

άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 

και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από 

υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 

θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 

υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή δύναται 

να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 

που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 

ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 

Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς 

συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και 

Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων 

πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την 

απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους 

μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή 

ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα 

σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του 

κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 

Επίσης, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β 

του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το 

άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 

προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο 

αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το 

αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της 

παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής 

Διαγωνισμού. 
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Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην 

υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. 

Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο 

αποδεικνύεται με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού 

αποστολής κατά περίπτωση. 

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς, ο 

οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 

προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 

(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών), προκειμένου να ενημερώσει την 

αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 

εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική 

υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που 

παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως 

προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας 

διακήρυξης. 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 Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) οι οποίες φέρουν προηγμένη 

ψηφιακή υπογραφή. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος PromitheusESPDint, 

προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 

συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για 

αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 

επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Επισημαίνεται ότι επειδή στην σχετική υπηρεσία της διαδικτυακής πλατφόρμας PromitheusESPDint  

που πλέον διαθέτει σε εθνικό επίπεδο το ΕΣΗΔΗΣ, το πρότυπο ΕΕΕΣ δεν έχει 

προσαρμοσθεί/επικαιροποιηθεί σύμφωνα με τις αλλαγές που επήλθαν με το ν. 4782/2021, ο 

οικονομικός φορέας  το συμπληρώνει ως έχει, εν τούτοις οι σχετικές δηλώσεις τους λογίζονται και 

εκλαμβάνονται ως αυτές απαιτούνται στο ν.4782/2021, και την παρούσα διακήρυξη, καθώς δεν 

υφίσταται δυνατότητα παρέμβασης στο σχετικό αρχείο xml. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 

δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά 

υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυποPDF. 

Για την συμπλήρωση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εντύπου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) και την εξαγωγή των αρχείων xml 

και pdf ο υποψήφιος μπορεί: 

 Να εισέλθει στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ στη σελίδα του διαγωνισμού και να «κατεβάσει» την αναρτημένη 

εκεί (σε μορφή xml) φόρμα. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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 Να μεταβεί στον ιστότοποhttps://espd.eprocurement.gov.gr/και να επιλέξει τη γλώσσα (πχ ελληνικά) 

στη συνέχεια να επιλέξει την επαναχρησιμοποίηση ΕΕΕΣ, να τηλεφορτώσει το παραπάνω xml αρχείο 

 Να συμπληρώσει τα σχετικά πεδία που εμφανίζονται στη φόρμα. 

 Να επιλέξει «εξαγωγή xml» και «εξαγωγή pdf» προκειμένου να αποθηκεύσει το αρχείο σε μορφή XML και 

pdf αντίστοιχα τοπικά στον υπολογιστή του. 

Τέλος υπογράφει ψηφιακά το αποθηκευμένο αρχείο pdf 

Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου τύπου XML, οι οικονομικοί φορείς 

μπορούν να χρησιμοποιούν την εφαρμογή Promitheus-ESPDint και να δημιουργούν το EΕΕΣ από την αρχή 

(στην περίπτωση αυτή θα επιλέξουν δημιουργία νέου ΕΕΕΣ): 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 ΕΣΗΔΗΣ. 

Οδηγίες συμπλήρωσης και πληροφορίες για το ΕΕΕΣ βρίσκονται στην εξής διεύθυνση  του ιστοτόπου του 

ΕΣΗΔΗΣ: 

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

sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D

3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

Τα προσφερόμενα είδη θα πρέπει να καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 

αναφέρονται στο Παράρτημα I της Διακήρυξης. Η τεχνική προσφορά θα περιγράφει πώς ακριβώς οι 

συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Επομένως, περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων ειδών.  

H τεχνική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

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

υπογράφεται ηλεκτρονικά. Από το σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς. 

Ειδικότερα, θα υποβληθούν: 

Α) Ηλεκτρονική φόρμα (που παράγεται από το σύστημα) και θα περιέχει τις απαντήσεις στις τεχνικές 

προϋποθέσεις ψηφιακά υπογεγραμμένη 

Β) Ψηφιακά υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 (ΦΕΚ Α-75) όπως 

εκάστοτε ισχύει στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της παρούσας διακήρυξης και να δηλώνονται: 

 Ότι έλαβαν πλήρη γνώση των όρων της Διακήρυξης 1/2022, η προσφορά τους συντάχθηκε 

σύμφωνα με αυτούς και ισχύει για τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη 

της καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης.  

 Ότι τα στοιχεία που περιέχονται στην προσφορά είναι πλήρη, αληθή και ακριβή ως προς το 

περιεχόμενό τους 

 Η χώρα προέλευσης της γεφυροπλάστιγγας 

Γ) Συμπληρωμένο πίνακα συμμόρφωσης για τον οποίο θα χρησιμοποιηθεί υποχρεωτικά το σχετικό αρχείο 

.doc με το όνομα «ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ» που περιλαμβάνει τις τεχνικές προδιαγραφές  και βρίσκεται 

στο Παράρτημα I της παρούσας. Ο πίνακας θα περιλαμβάνει τις απαντήσεις στις τεχνικές απαιτήσεις και 

https://espd.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/%20%20sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/%20%20sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/%20%20sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
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υποχρεωτικά συμπληρωμένη την στήλη των παραπομπών με σημειωμένες τις σελίδες τεχνικών 

φυλλαδίων ή άλλων συναφών εγγράφων (όπως τυχόν υποβληθείσας τεχνικής περιγραφής,υπευθύνων 

δηλώσεων κ.λ.π.). 

Δ) Τέλος, θα υποβληθούν υποχρεωτικά τα σχετικά (κατά περίπτωση ) πιστοποιητικά, έγγραφα, τεχνικά 

φυλλάδια κ.λ.π. τα οποία αναφέρονται στην τεχνική προσφορά, (όπως ISOκ.λ.π.) 

Ειδικά για τα τεχνικά φυλλάδια (prospectus) που θα υποβληθούν, θα πρέπει να φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή από τον εκδότη τους. Σε αντίθετη περίπτωση δεν θα απαιτηθεί η επικύρωσή τους από 

δικηγόρο και θα γίνονται δεκτά απλά φωτοαντίγραφα τους τα οποία όμως υποχρεωτικά θα πρέπει να 

συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα, στην οποία θα 

δηλώνεται ότι τα αναγραφόμενα σε αυτά στοιχεία ταυτίζονται με τα στοιχεία των τεχνικών φυλλαδίων 

του κατασκευαστικού οίκου. 

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση που υποβληθούν ιδιωτικά έγγραφα, είναι δυνατόν να γίνονται 

αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται 

η ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την δημοσίευση της παρούσας. 

Ε) Τέλος για την εφαρμογή του κανόνα καταγωγής (ruleoforigin) της παραγράφου 2.2.1 της παρούσας 

ο/οι προσφέροντες θα υποβάλλουν: υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται  

 η χώρα/χώρες καταγωγής των προσφερόμενων ειδών και ότι πληρείται  ο κανόνας καταγωγής της 

διακήρυξης 1/2022. 

 Επίσης, θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση ότι, σε περίπτωση ανάδειξης ως αναδόχου του 

προσφέροντος οικονομικού φορέα, θα υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή συνοδευτικά των 

παραστατικών προς πληρωμή και ως δικαιολογητικά πληρωμής, αναλόγως της περίπτωσης τα 

δικαιολογητικά και έγγραφα που αναφέρονται στην παράγραφο 5.1 της παρούσας 

ΣΤ)  Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης (επί ποινή αποκλεισμού χωρίς αναφορά 

σε οικονομικά στοιχεία) που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς 

και τους υπεργολάβους που προτείνουν, ως αυτό αποτυπώνεται και στο ΕΕΕΣ. 

 

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών ή κοινοπραξίας, τα τεχνικά στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται 

ξεχωριστά για κάθε μέλος της.  

 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»/Τρόπος σύνταξης και υποβολής 

οικονομικών προσφορών 

 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, ήτοι 

αποκλειστικά βάσει τιμής για το σύνολο των προκηρυσσόμενωνειδών-υπηρεσιών. 

 

Ο φάκελος θα περιλαμβάνει: 

α) Την οικονομική προσφορά του συστήματος. Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την 

αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό 

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

προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 

παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 

περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.  
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Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες θα 
συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με δυο (2) δεκαδικά ψηφία (αριθμό). 

β) Συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο μορφής .pdf με την ονομασία «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». Για τη δημιουργία του οι οικονομικοί φορείς θα χρησιμοποιήσουν 

απαραιτήτως το αρχείο μορφής .doc που θα αναρτηθεί μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης στην 

πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, με την παραπάνω ονομασία. Το ίδιο υπόδειγμα περιλαμβάνεται και στην παρούσα 

ως παράρτημα. Το συνολικό ποσό που θα συμπληρωθεί θα συμπίπτει με το ποσό που προκύπτει από την 

ηλεκτρονική προσφορά. 

 Για λόγους τιμολόγησης θα συμπληρωθούν υποχρεωτικά στο πρότυπο ξεχωριστά τα προσφερόμενα 

ποσά α)για την προμήθεια και εγκατάσταση της νέας γεφυροπλάστιγγας και β) για την παροχή 

υπηρεσιών διακρίβωσης 

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

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Για τη σύγκριση των προσφορών θα ληφθεί υπόψη το 

κριτήριο κατακύρωσης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %. 

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

αυτόματα από το σύστημα. 

 

Η προσφερόμενη τιμή δίδεται υποχρεωτικά σε ευρώ και πρέπει να προκύπτει με σαφήνεια από την 

οικονομική προσφορά, η οποία πρέπει να είναι διαμορφωμένη σύμφωνα με όσα ζητούνται από την 

παρούσα διακήρυξη.  

 

Οι τιμές των προσφορών δεν μπορούν να μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και εάν 

ζητηθεί παράταση της διάρκειας της προσφοράς, οι υποψήφιοι προμηθευτές δεν δικαιούνται, κατά τη 

γνωστοποίηση της συγκατάθεσής τους στην παράταση αυτή, να υποβάλλουν νέους πίνακες τιμών ή να 

τροποποιήσουν τους αρχικούς. 

 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 

της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 42 του 

ν.4782/2021  και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό των προκηρυσσόμενων ειδών που καθορίζεται 

και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 1.3 της παρούσας διακήρυξης.  

Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και αν υποβληθούν απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 

Σε περίπτωση μη υποβολής ή κατά παρέκκλιση, των απαιτήσεων της διακήρυξης, υποβολής 

δικαιολογητικών του υποφακέλου «Οικονομική Προσφορά», η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των υστέρων και οδηγεί υποχρεωτικά σε απόρριψη της 

προσφοράς η εκ παραδρομής υποβολή δικαιολογητικών της οικονομικής προσφοράς στον (υπο) φάκελο 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Ομοίως, δεν αναγνωρίζεται, δεν θεραπεύεται εκ των 

υστέρων και οδηγεί σε απόρριψη της προσφοράς (λόγω μη εύρεσης κατά την ηλεκτρονική αποσφράγιση 

του (υπο) φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά»), η εκ παραδρομής υποβολή 

δικαιολογητικού συμμετοχής ή δικαιολογητικού της τεχνικής προσφοράς στον υποφάκελο «Οικονομική 

Προσφορά». 
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2.4.5  Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα τριακοσίων 

εξήντα (360) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής 

προσφορών. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται ως μη κανονική. 

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 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 

όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της 

αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που 

αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους 

δεσμεύουν  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. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε 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 να παρατείνουν την προσφορά τους. 

2.4.6  Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 

υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος 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. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 

προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

 

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 

συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 

συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν 

αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 

του ν. 4412/2016 και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

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

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 

παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) Η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο 

άρθρο 1.3 της παρούσας διακήρυξης 
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ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 

4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 

καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων 

 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

 

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το 

κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 

σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  

υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 

παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη 

συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του 

ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 

ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας 

ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις 

παραγράφους 2.2.4 περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 

στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 

έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 

Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει 

στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 

100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 

και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά»,στις 25/11/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 

11.30π.μ. 

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά 

τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 

προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 

είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 

συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 

σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 

μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 

πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 

τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων 

είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 

προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 

δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 

παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης συμμετοχής 

ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου 

της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού 

συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 

πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 

οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 

ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 

3.4 της παρούσας. 

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

επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
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β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 

δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 

προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό 

των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών 

συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών. 

 

γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 

συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και 

εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη 

του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 

αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς,μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 

προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της 

τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.  

Στην 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.   

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 

εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 

«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω 

της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε 

κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει 

τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της 

παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν 

κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 

διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 

Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με 

την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της 

διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου 

 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 

στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, και τον καλεί να 

υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης 

σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των 

δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.6.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
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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, 2.2.5, 2.2.6 αυτής.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 

αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 

παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 

εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 

κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 

μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και 

ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 

προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.  

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 

αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 

συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 

4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω 

προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών 

προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής 

αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός 

ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή 

δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη 

υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω 

προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων 

συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της 

παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 

διαφάνειας. 

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: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με  το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 

αποδεικτικά στοιχεία , ή  

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 αποδεικνύεται η μη 

συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση 

μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με την παράγραφο 

2.2.4(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει μετο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση 

και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 

Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  
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Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία 

από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 της 

παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 

Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με 

όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της 

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

της διαδικασίας.  

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των 

πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης των 

δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).    

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 

οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 

οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 

αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 

360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα 

«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης 

οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που 

υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί 

προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν 

επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 

σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 

οριστικά,  

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 

άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση 

άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την 

επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο 

της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 

και  

γ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 

πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 

4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την 

έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση της άσκησης προδικαστικής 

προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή 

και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την 

Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

 

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 

της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης 

του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 

υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω 

διαδικασία, για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας 

διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την 

καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 

χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, με την 

επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, 

ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση 

συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση 

και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 

κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων 

συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, 

στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του.  

Σε 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 ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 

προσβαλλόμενης παράλειψης . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 

επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 

περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 

περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 

Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
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«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 

«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η 

επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 

προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 

οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 

παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 

προσφυγής.  

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 

προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη 

η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 

επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 

4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 

παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή, 

μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 

ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να 

ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη 

διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 

προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 

φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 

Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική 

ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή 

πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 

συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη 

ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 

ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 

της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 

πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των 

διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της 

ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης 

της προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει 

και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του 

οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 

απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως 
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έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 

προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η 

αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 

προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι 

οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  

κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 

απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης 

δεν πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την 

αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση 

του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος 

έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του 

ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) 

ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και 

διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας 

κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός 

δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής 

απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για 

την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη 

σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή 

της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών 

από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί 

διαφορετικά.Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η 

εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του 

άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το 

κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να 

αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου 

εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 

 

3.5 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 



ΑΔΑ: 9Η0ΛΟΡ1Υ-ΧΡΒ



 

Διαγωνισμός (Τεύχος Διακήρυξης αρ 1/2022) για την επιλογή αναδόχου για την ολοκλήρωση της υλοποίησης του παραδοτέου 4.1.2 , 
Ομάδα Δ Νέα γεφυροπλάστιγγα CPV:42923000-2 και αναβάθμιση υφιστάμενης γεφυροπλάστιγγας  CPV:79132000-8,  της πράξης με 

τον τίτλο «We Cross Borders» (IPA-CBC/CCI 2014 TC 16 I5CB 009) 

Σελίδα 58 από 126 

 

 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, 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.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 

υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 

δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 

εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) 

αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 

και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 

τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η 

κανονική εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη, ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για 

άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης/εων που αφορούν όλα τα τμήματα απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής 

εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 

4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και 

κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού ήτοι 52000-4%=2080 δυο χιλιάδες ογδόντα ευρώ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 

αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας.  

Το περιεχόμενό της δύναται να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα II της 

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. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 

συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 

συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 

της αύξησης της αξίας της σύμβασης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής στην περίπτωση παραβίασης, από 

τον ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο 

φόρτωσης ή παράδοσης και ειδικότερα να ισχύει για χρονικό διάστημα μέχρι και ενενήντα (90) ημέρες 

επιπλέον από τον οριζόμενο στη σύμβαση χρόνο παράδοσης. 

Η/Οι εγγύηση/εις καλής εκτέλεσης επιστρέφεται/ονται στο σύνολό του/ς μετά από την ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 

υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης γίνεται μετά από την 

αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. 

 

4.1.2Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Επιπρόσθετα, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει εγγυητική επιστολή, που να καλύπτει το 1% 

της προϋπολογισθείσας αξίας της σύμβασης, χωρίς Φ.Π.Α., για την εγγύηση καλής λειτουργίας. 

Ως χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας ισχύει ο αναγραφόμενος στο Παράρτημα Ι «Αναλυτική περιγραφή 

ειδών-Τεχνικές Προδιαγραφές» 

Η εγγύηση αυτή θα κατατίθεται στην Αναθέτουσα Αρχή, πριν από την αποδέσμευση της εγγυητικής 

επιστολής καλής εκτέλεσης της σύμβασης, θα ισχύει τουλάχιστον για δυο (2) επιπλέον μήνες από τη λήξη 

του χρόνου εγγύησης καλής λειτουργίας, ο οποίος προσμετράται από την οριστική παραλαβή της 

γεφυροπλάστιγγας, δηλαδή θα ισχύει συνολικά για τουλάχιστον δεκατέσσερις μήνες από την ημερομηνία 

υποβολής της.  

Στο Παράρτημα II της Διακήρυξης περιλαμβάνονται για τη διευκόλυνση των οικονομικών φορέων, και όχι 

δεσμευτικά, υποδείγματα και για τα ως άνω τρία είδη εγγυητικών επιστολών. 
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4.2  Συμβατικό 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.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 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, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α΄. 

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. 

4.3.2.Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και 

ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 

κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 

οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 

επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και  

μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία 

εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας 

αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης της σύμβασης.  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 

μέλη της ένωσης. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση του αναδόχου. 

4.4 Εκχωρήσεις-Υπεργολαβία 

 

4.4.1 Υπεργολαβία 

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. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

 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.. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 

υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
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αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων 

της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα 

αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά την τεχνική 

και επαγγελματική ικανότητα, ισχύουν και οι όροι της παρ. 2.2.4 της παρούσας. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.6.2 

της παρούσας, 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. 

Επίσης, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να αναθέτει, μετά την ανάθεση της σύμβασης, υπεργολαβικά σε 

τρίτους, μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της. Σε 

περίπτωση υπεργολαβίας, κατά τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην 

Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε 

καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και 

ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους  ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται 

συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. 

 

Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεως απορρεουσών υποχρεώσεων του 

αναδόχου καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών του σε οποιοδήποτε τρίτο Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο. 

Κατ’ εξαίρεση, μπορεί να εκχωρήσει σε τράπεζα της επιλογής του, συνολικά ή εν μέρει τις απαιτήσεις που 

προκύπτουν από την παρούσα Σύμβαση, για την εκχώρηση θα πρέπει να υπάρξει προηγουμένως έγγραφη 

ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής.   

4.5 Τροποποίηση 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 της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ίδιου Νόμου (επιτροπής 

παραλαβής και παρακολούθησης της σύμβασης). 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης- Καταγγελία της σύμβασης 

4.6.1. 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 Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 

αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία 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 υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή 

εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη 

σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος 

θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε 

θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 

της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 

ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα 

σχέδιο σύμβασης. 

ζ) Ο  ανάδοχος δεν υλοποιεί την προμήθεια με τον τρόπο που ορίζεται στη Σύμβαση, παρά τις προς τούτο 

επανειλημμένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής. 

η) Ο ανάδοχος εκχωρεί τη Σύμβαση ή αναθέτει εργασίες υπεργολαβικά χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας 

Αρχήςσύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη. 

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 

4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους 

της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, 

κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης της 

συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με 

τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε 

υποβάλει (ρήτρα υποκατάστασης). Η σύμβαση συνάπτεται εφόσον εντός της τεθείσας προθεσμίας 

περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. Η άπρακτη πάροδος της 

προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου/θα πραγματοποιηθεί μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 

των ειδών και των υπηρεσιών στο100% της συμβατικής αξίας τους, 

 

Σε περίπτωση Κοινοπραξίας ή Ένωσης προσώπων χωρίς συγκεκριμένη νομική μορφή, τα παραστατικά 

εκδίδονται χωριστά από κάθε ένα μέλος τους, ανάλογα με το μέρος της προμήθειας που ανατέθηκε σε 

αυτά, όπως αυτό έχει περιγραφεί στην Τεχνική Προσφορά της σχετικής Ένωσης ή Κοινοπραξίας. 

Είναι δυνατόν επίσης, να προβλεφθεί και να δηλωθεί κατά τη διάρκεια σύναψης της Σύμβασης προς την 

Αναθέτουσα αρχή, με τη σύμφωνη γνώμη όλων των μελών της ο ορισμός ενός μέλους της Ένωσης ή 

Κοινοπραξίας ως εκπροσώπου. Ο εκπρόσωπος αυτός θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό και θα μεριμνά 

για την καταβολή των σχετικών ποσών στα υπόλοιπα μέλη κατά το λόγο συμμετοχής εκάστου. Η 

Αναθέτουσα αρχή δεν υπέχει καμιά ευθύνη για την προσήκουσα καταβολή στα μέλη της 

ενώσεως/κοινοπραξίας και δεν εμπλέκεται εν γένει καθ’οιονδήποτε τρόπο σε ζητήματα που αναφέρονται 

στις εσωτερικές σχέσεις μεταξύ των μελών της ενώσεως/κοινοπραξίας. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται από το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής 

Μακεδονίας, το οποίο έχει αναλάβει την ταμειακή διαχείριση του έργου,με την προσκόμιση των νομίμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 

4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 107 περ.34 και 35 του Ν.4497/2017, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 

Σημειώνεται ότι είναι υποχρεωτικό να κατατεθούν σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.3.2 κατά 

περίπτωση ως δικαιολογητικά πληρωμής τα εξής: 

i. Οι κατασκευαστές- προσφέροντες οικονομικοί φορείς οι οποίοι έχουν έδρα στην Ελλάδα θα 

υποβάλλουν:  Έγγραφο του οικείου Επιμελητηρίου ότι η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στην 

Ελλάδα καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι τα είδη κατασκευάζονται στην έδρα τους.  

ii. Οι προσφέροντες που είναι αγοραστές ειδών που παράγονται στην Ελλάδα: ομοίως, θα 

αναζητήσουν από τους πωλητές τους έγγραφο του Επιμελητηρίου περί της έδρας της 

κατασκευάστριας επιχείρησης και υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της τελευταίας ότι τα είδη 

κατασκευάζονται στην έδρα του. Τα έγγραφα θα συνοδεύονται από τα σχετικά αντίγραφα 

παραστατικών έκδοσης του κατασκευαστή ή του πωλητή. Στα παραστατικά, θα αναφέρονται τα 

είδη που προσφέρονται στο πλαίσιο της παρούσας και τα οποία θα πρέπει να πληρούν τον κανόνα 

καταγωγής. 

iii. Οι προσφέροντες είδη που έχουν εισαχθεί από τις χώρες που αναφέρονται στην παράγραφο 

2.2.1 της παρούσαςθα υποβάλλουν «Πιστοποιητικό καταγωγής» (certificateoforigin) για τα αγαθά 

που αγοράστηκαν. Ο αγοραστής και προσφέρων πρέπει να ζητήσει αυτό το πιστοποιητικό από τον 

πωλητή του.  

5.1.2. Στο καθαρό ποσό της αξίας των ειδών/υπηρεσιών, γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% και 

8% αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ Α' 167/23-07-

2013), επί του καθαρού ποσού πληρωμής και βαρύνει τον Ανάδοχο. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω 

παρακράτηση αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική 
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δήλωση του Αναδόχου. 

 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο 

που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 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 

Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει σύμφωνα με το άρθρο 44 του Ν.4605/19). 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/20162.  η 

οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 

Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό  

του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Τυχόν 

εφαρμογή της κράτησης θα πραγματοποιηθεί μετά την έκδοση της  υπουργικής απόφασης της ίδιας 

παραγράφου. 

Οι ως άνω κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’αυτού 

εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις- Ποινικές ρήτρες 

 

5.2.1.Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 

συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 

κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή 

δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.3. της παρούσας. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η 

αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 

203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 

προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία ημερών από την 

κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης, η οποία θα οριστεί κατόπιν σχετικής πρόσκλησης. Η τασσόμενη 

προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη 

των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο 

                                                           
2
 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
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ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 

άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 

σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση 

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 

προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 

αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό 

φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του 

προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από 

τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 

προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με 

μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 

έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 

έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός 

φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή 

από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01. 

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και 

την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που 

δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την 

είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του 

Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 

 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 

λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 

πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 

Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
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αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

Εφόσον ο ανάδοχος έχει λάβει προκαταβολή, εκτός από το προβλεπόμενο κατά τα ανωτέρω πρόστιμο, 

καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την 

επόμενη της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον 

κάθε φορά ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.  

Η είσπραξη του προστίμου και των τόκων επί της προκαταβολής γίνεται με παρακράτηση από το ποσό 

πληρωμής του αναδόχου ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αντίστοιχα, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 

απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 

μέλη της ένωσης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ’ εφαρμογή των 

όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις- Ποινικές Ρήτρες), 6.1. (Χρόνος – 

τρόπος παράδοσης ειδών), 6.3. (Απόρριψη συμβατικών ειδών – 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 στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ 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. 

5.4 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 τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 

4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα 

μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, 

στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή 

παράλειψης. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

6.1  Χρόνος – τρόπος παράδοσης ειδών 

 

6.1.1.Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει οριστικά τα είδη και να παρέχει υπηρεσίες, σύμφωνα με 

τους όρους της παρούσας, εντός τριών (3) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 

Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης των υλικών μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού 

συμβατικού χρόνου παράδοσης, υπό τις ακόλουθες σωρευτικές προϋποθέσεις: α) τηρούνται οι όροι του 

άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση 

του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής μετά από γνωμοδότηση αρμόδιου 

συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία της αναθέτουσας αρχής και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε 

ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου, το οποίο υποβάλλεται υποχρεωτικά πριν από τη λήξη του 

συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό 

συμβατικό χρόνο παράδοσης.  Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος 

παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, 

επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης. 

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 

γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός 

χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς 

αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού 

χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 

λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος. 

6.1.3. Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη 

υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 

υλικό,επτά (7) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 

στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 

ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 

προσκομίστηκε. 

 

6.2  Παραλαβή ειδών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής ειδών 

6.2.1. H παραλαβή των ειδών και υπηρεσιών γίνεται από επιτροπές, πρωτοβάθμιες ή και δευτεροβάθμιες, 

που συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 εδ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 208 του ως άνω νόμου και το ΠαράρτημαIII(σχέδιο σύμβασης) της παρούσας 

Διακήρυξης.Κατά την διαδικασία παραλαβής των ειδών διενεργείται ποσοτικός και ποιοτικός έλεγχος και 

εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των υπό προμήθεια ειδών μέχρι την παράδοσή 

τους στον τόπο εκτέλεσης της σύμβασης, καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκατάστασης και μέχρι το πέρας 

αυτής, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή, ακόμη και 

αντικατάστασή τους. Μετά την εγκατάσταση ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 
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Ως χρόνος πραγματικής παράδοσης των ειδών/υπηρεσιών ορίζεται η παράδοση σε πλήρη λειτουργία των 

ειδών/και η ολοκλήρωση της παράδοσης των υπηρεσιών. Μετά την κατά τα ως άνω προσκόμιση των ειδών 

και την παροχή των υπηρεσιών και την εκτέλεση όλων των υποχρεώσεων του Αναδόχου σύμφωνα με τα 

προβλεπόμενα στην παρούσα, η Επιτροπή συντάσσει πρωτόκολλα (μακροσκοπικό – οριστικό- παραλαβής 

των ειδών με παρατηρήσεις –απόρριψης  των ειδών) σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 

4412/16. 

Τα πρωτόκολλα που συντάσσονται από τις επιτροπές παραλαβής(πρωτοβάθμιες – δευτεροβάθμιες)  

κοινοποιούνται υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

6.2.2. Η παραλαβή των ειδών/υπηρεσιών και η έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής σύμφωνα 

με την παρ.3 του άρθρου 208 του ν. 4412/16 πραγματοποιείται, εντός είκοσι (20) ημερών, από την κατά τα 

ως άνω παράδοση των ειδών/υπηρεσιών σε πλήρη λειτουργία. 

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Υλικά που απορρίφθηκαν ή κρίθηκαν παραληπτέα με έκπτωση επί της συμβατικής τιμής, με βάση τους 

ελέγχους που πραγματοποίησε η πρωτοβάθμια επιτροπή παραλαβής, μπορούν να παραπέμπονται για 

επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 

σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 208 του ν.4412/16. Τα έξοδα βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον 

ανάδοχο. 

Αν η παραλαβή των υλικών και η σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου δεν πραγματοποιηθεί από την 

επιτροπή παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η παραλαβή 

συντελέσθηκε αυτοδίκαια, με κάθε επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Δημοσίου και εκδίδεται προς τούτο 

σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την υπηρεσία 

που παραλαμβάνει τα υλικά αποδεικτικό προσκόμισης τούτων, σύμφωνα δε με την απόφαση αυτή η 

αποθήκη του φορέα εκδίδει δελτίο εισαγωγής του υλικού και εγγραφής του στα βιβλία της, προκειμένου 

να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από την σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 

απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 

τα μέλη της επιτροπής που δεν πραγματοποίησε την παραλαβή στον προβλεπόμενο από την σύμβαση 

χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται 

από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. 

Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν από την ολοκλήρωση 

όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.3 Απόρριψη συμβατικών ειδών και υπηρεσιών – Αντικατάσταση 

 

6.3.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.3.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 

θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε κυρώσεις λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης.Αν ο ανάδοχος δεν 

αντικαταστήσει τα είδη που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει ο 

συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
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6.3.3. Η επιστροφή των ειδών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  

του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

 

6.4 Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας 

 

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας που ορίζεται ετήσια και υπολογίζεται από την έκδοση του 

πρωτοκόλλου οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των συστημάτων, σύμφωνα και με τα 

προβλεπόμενα στο Παράρτημα I της Διακήρυξης, θα εξασφαλισθεί πλήρης τεχνική υποστήριξη (με 

αντίστοιχη εγγύηση αποκατάστασης προβλημάτων εντός 48 ωρών) και συντήρηση με ανταλλακτικά. 

 

Το πλαίσιο Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:  

1. Αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του εξοπλισμού και του λογισμικού 

συστημάτων (systemsoftware)  

2. Βελτιώσεις, παράδοση, υποστήριξη εγκατάστασης και ολοκλήρωση των νέων εκδόσεων του 

Λογισμικού Εφαρμογών (releases&newversions)  

3. Εντοπισμό, καταγραφή αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση τους ο ανάδοχος 

ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της εν λόγω προμήθειας. 

 

Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγυημένης λειτουργίας, η αναθέτουσα αρχή δεν θα ευθύνεται για 

οποιαδήποτε βλάβη προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση και δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό 

για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης της βλάβης (όπως π.χ. οδοιπορικά ή 

έξοδα αποστολής). Ο Ανάδοχος ύστερα από σχετική ειδοποίηση, είναι υποχρεωμένος να αντικαταστήσει 

ολόκληρο το είδος ή εξάρτημα που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη και η οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση. 

Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος μόλις 

αυτό γίνει εμφανές. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση και εντός του 

προβλεπόμενου χρόνου, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώματος 

από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου. Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής 

συνεπάγονται την αχρηστία μέρους ή όλης της γεφυροπλάστιγγας, ο Ανάδοχος προβαίνει σε 

αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθμό ώστε να υπάρχει λειτουργικότητα του συστήματος, χωρίς επιβάρυνση της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

Επίσης, ο Ανάδοχος εγγυάται με έγγραφή του δήλωση τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για περίοδο οκτώ 

ετών από την οριστική παραλαβή. 

 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του αναδόχου για την εγγυημένη λειτουργία η 

επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του με 

τα προβλεπόμενα στην σύμβαση καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά.  

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, 

στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση 

μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή 

μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στην παράγραφο 4.1 της 

παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
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6.5 Λοιποί όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

1. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους 

αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης και να 

μεριμνά όπως οι υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο. 

2. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την 

αποτροπή ζημιών ή φθορών και είναι υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων(του 

προσωπικού του ή τρίτων), πραγμάτων ή εγκαταστάσεων του χώρου εγκατάστασης που θα 

υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας 

που είναι δυνατόν να προκληθεί κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της προμήθειας από τον 

Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφ' όσον οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε 

ελάττωμα των υπό προμήθεια ειδών. 

3. Ο Οικονομικός φορέας υποχρεούται κατά τη διάρκεια της σύμβασης να ακολουθεί πιστά τις 

οδηγίες και τις υποδείξεις της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης σύμβασης και να 

παρέχει στις Υπηρεσίες οποιεσδήποτε αναφορές και πληροφορίες του ζητηθούν σχετικά με την 

εκτέλεση της σύμβασης. 

4. Ρητά συμφωνείται μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής και του Αναδόχου ότι – σε κάθε περίπτωση ο 

Οικονομικός φορέας υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, λόγω υπαίτιας 

και αποδεδειγμένης συμπεριφοράς της που συνδέεται αιτιωδώς με προκληθείσα ζημία ή παράβαση 

οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης. 

5. 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 

(συμπεριλαμβανομένου του ελληνικού και ξένου τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 

συγκατάθεσης της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν 

σε γνώση του κατά την εκτέλεση της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.Επίσης, 

ο Ανάδοχος δε δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το αντικείμενο της Σύμβασης 

χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής ούτε να συμμετέχει σε δραστηριότητες 

ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι σε αυτήν. Επίσης, δεν δεσμεύει την Αναθέτουσα 

αρχή, με κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεσή της. 

6. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της η Αναθέτουσα Αρχή και όλα τα εξουσιοδοτημένα από 

αυτήν πρόσωπα οφείλουν να μην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά μόνο στα πρόσωπα που 

δικαιούνται να γνωρίζουν,πληροφορίες που περιήλθαν σε αυτούς κατά τη διάρκεια και με την 

ευκαιρία της εκτέλεσης της Σύμβασης. 

7. Ο/οι Ανάδοχοι της σύμβασης πριν την έναρξη των εργασιών θα γνωστοποιήσουν ονόματα των 

υπευθύνων τεχνικών ασφάλειας, ο Ανάδοχος θα γνωστοποιήσει και το όνομα του υπευθύνου έργου 

με τον οποίο θα διεξάγεται η επικοινωνία με την Επιτροπή Παραλαβής. 

8. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν συμβούλων ή 

αντιπροσώπων ή προστηθέντων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως 

οποιουδήποτε, που θα χρησιμοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων 

που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες υποχρεώσεις. 

9. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια 

των ειδών/υπηρεσιών, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύµβασης. Σε 

περίπτωση παράδοσης ελαττωματικής ποσότητας / ακατάλληλων ή κακής ποιότητας 

ειδών/υπηρεσιών ο Ανάδοχος υποχρεούται με δικά του έξοδα να την αντικαταστήσει. 

10. Επίσης, υποχρεούται να ειδοποιεί το χώρο υποδοχής των ειδών και την Επιτροπή Παραλαβής, για 

την ημέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει τα είδη επτά εργάσιμες ημέρες πριν. 
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11. Ακόμα ο/ Ανάδοχος/οι δεσμεύεται ότι θα τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση 

της σύμβασης, τις υποχρεώσεις του 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 Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 

4412/2016. 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. 

 
12. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας 

περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου 

 
13.  Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι :  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά 

και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 

κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 

οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 

επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και  

μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία 

εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας 

αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης της σύμβασης.  

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

Οι υποχρεώσεις  ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη της ένωσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου και Τεχνικές 

Προδιαγραφές (Πίνακες Συμμόρφωσης) 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Το έργο αναγνωρίζει την ανάγκη για ασφαλέστερες και ταχύτερες μεταφορές αγαθών και ανθρώπων στην 

περιοχή των Σ.Σ Σταθμών Ευζώνων και Bogorodica και ότι το προσωπικό των Τελωνείων θα αντιμετώπιζε 

πιο αποτελεσματικά τις παράνομες δραστηριότητες στη συνοριακή μεθόριο αν θα διέθετε τις κατάλληλες 

υποδομές και εξοπλισμό. 

Περαιτέρω, επιχειρεί να παρέχει νέες ταχύτερες και ασφαλέστερες υπηρεσίες σε ένα σύγχρονο 

ηλεκτρονικό περιβάλλον για τα τελωνεία, την διεξαγωγή του εμπορίου και τους πολίτες , να εδραιώσει 

κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ των δυο χωρών, να ενισχύσει τη διαφάνεια και την προστασία μέσω 

τυποποιημένων διαδικασιών. 

Ειδικότερα λοιπόν, σκοπός τουέργου μεταξύ άλλων είναι : 

 η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών καθώς και της ασφάλειας στο Σ.Σ. Ευζώνων  

 ΒελτίωσητωνσυνθηκώνεργασίαςγιατοπροσωπικότωνΤελωνείωνκαι στις δύο χώρες 

 Εξυπηρέτησηκαιπροώθησητουεμπορίουκαθώς και αύξηση της διασυνοριακής κινητικότητας των 

ατόμων με την ελαχιστοποίηση του απαιτούμενου χρόνου της προώθησης ανθρώπων και αγαθών 

στους χώρους των Τελωνείων 

 Αποτροπή δημιουργίας κυκλοφοριακής συμφόρησης στην περιοχή των Σ.Σ. Ευζώνων, Bogorodica. 

Επικεφαλήςεταίρος του έργου“WeCrossBorders” είναι η Α.Δ.Μ.-Θ. δια της Δ/νσης Οικονομικού στην οποία 

ανήκει το Τμήμα Συνοριακών Σταθμών αρμόδιο ιδίωςγια τηδιοίκηση, διαχείριση και εκμετάλλευση των 

χερσαίων Συνοριακών Σταθμών, καθώς και για τη μέριμνα της άρτιας λειτουργίας τους. Επίσης 

συμμετέχουνη Διοίκηση Τελωνείωνκαι το Υπουργείο Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας και τέλος ως 

δεύτερος εταίρος της ελληνικής πλευράς συμμετέχει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής 

Μακεδονίας. 

 

Για την κατάρτιση των τεχνικών χαρακτηριστικών όλων των συστημάτων και ειδών της παρούσας 

σύμβασης προμήθειας και της λεπτομερούς περιγραφής των απαραίτητων συνοδευτικών 

υπηρεσιών(τρόπος εγκατάστασης, εγγυήσεις, εκπαίδευση κ.λ.π.)που θα απαιτηθούν για την παράδοση 

τους σε πλήρη λειτουργία, συντάχθηκε σχετική τεχνική έκθεση ως παραδοτέο της δράσης3.1.4 

“Implementationreport”. Η έκθεση του παραδοτέου παρελήφθη από την αρμόδια Επιτροπή. 

 

Η έκθεση αυτήελήφθη υπόψη καιγια τηνσύνταξη της αναφοράς από την ομάδα Έργου που προβλέπεται 

στο παραδοτέο 3.1.5 «Renovationreport» για τις υποδομές-συστήματα που θα περιληφθούν στον 

διαγωνισμό. 

 

1.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Σκοπός της παρούσας σύμβασης είναι η προμήθεια και η παράδοση σε πλήρη λειτουργία των ειδών και 

υπηρεσιών της Ομάδας Δ (Νέας γεφυροπλάστιγγα και  πιστοποίηση υφιστάμενης γεφυροπλάστιγγας) του 
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παραδοτέου 4.1.2 του έργου “WeCrossBorders”. Ακολουθούν πίνακες με τις αναλυτικές τεχνικές 

προδιαγραφές, των ειδών/υπηρεσιών και λεπτομέρειες σχετικά με την παράδοση των ειδών. 

 

Ειδικότερα 

Α. Θα γίνει αποξήλωση της υφιστάμενης γεφυροπλάστιγγας στη λωρίδα εισόδου στην Ελλάδα και θα 

τοποθετηθεί μία νέα με τα εξής χαρακτηριστικά: 

ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ 

Διαστάσεις 18m x 3m 

Λειτουργία Ηλεκτρονική 

Δυναμικότητα 60 TN 

Υποδιαίρεση 

20Kg 

(ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΙΣΧΥΟΥΣΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ (2014/31/ΕΕ)  

& ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ) 

Κανονισμός κατασκευής 

DIN 1072 και DIN 8119 

Η νέα Γ/Φ για την αποφυγή φθορών είναι πλήρως χαλύβδινη βαρέως τύπου 

και όχι εκ σκυροδέματος ή μικτού τύπου. 

Δυναμοκυψέλες 

Δυναμοκυψέλες αδιάβροχες / ερμητικά κλειστές (encapsuled), κλάσης 

προστασίας ΙΡ 68, δυναμικότητας 40ΤΝ ακρίβειας C3 (3.000 υποδιαιρέσεις). 

Κάθε δυναμοκυψέλη είναι πακτωμένη (όχι κινούμενη) & διαθέτει σύστημα 

απορρόφησης φορτίων με ένσφαιρο τριβέα εξασφαλίζοντας την απορρόφηση 

οριζόντιων & εγκάρσιων δυνάμεων που αναπτύσσονται στο φορέα της 

γεφυροπλάστιγγας.   

Προαπαιτούμενα για νόμιμη 

εγκατάσταση και λειτουργία 

γεφυροπλάστιγγας 

 

Βάσει της ευρωπαϊκής 

(2014/31/ΕΕ) & 

εναρμονισμένης Ελληνικής 

νομοθεσίας (27 Απρ. 2016) 

οι γεφυροπλάστιγγες που 

εκτελούν ζυγίσεις 

εμπορικών συναλλαγών 

ΠΡΕΠΕΙ να διατίθενται  

ΣΥΝΟΔΕΥΟΜΕΝΕΣ από πλήρη  

φάκελο  τεκμηρίωσης 

σύμφωνα με το ακόλουθο 

περιεχόμενο : 

-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ (Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΕ πρωτοτύπου) 

-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ (ΔΟΚΙΜΩΝ & ΑΡΧΙΚΩΝ 

ΕΛΕΓΧΩΝ)  

ΚΑΤΑ MODULED: Πιστοποιητικό Έγκρισης MODULED 

για παραγωγή, διάθεση, εγκατάσταση ζυγιστικών – γεφυροπλαστίγγων για 

νόμιμη χρήση (Πιστοποιητικό Έγκρισης του συστήματος ποιότητας που αφορά 

στην διαδικασία παραγωγής του συγκεκριμένου οργάνου,  

moduleD -Βάσει νομοθεσίας 2014/31/EE *2009/23/EC* 90/384/ΕC).   

 

-ΑΡΧΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ CEDECLARATION 

Δήλωση Συμμόρφωσης ΕE με αριθμό αναγνώρισης πιστοποιημένου 

κατασκευαστή 

-ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ & ΣΩΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ (σήμανση CE και 

προβλεπόμενες συμπληρωματικές μετρολογικές σημάνσεις, 

συμπεριλαμβανομένων του αριθμού μητρώου του Κοινοποιημένου Οργανισμού 

ο οποίος χορήγησε το Πιστοποιητικό Έγκρισης του συστήματος ποιότητας του 

κατασκευαστή). 

(Το πιστοποιητικό κατασκευαστή (ModuleD) πρέπει να είναι από κοινοποιημένο 

Ευρωπαϊκό Φορέα που νομιμοποιεί τον κατασκευαστή να κατασκευάσει, 

εγκαταστήσει, ελέγξει, σφραγίσει-σημάνει, εκδώσει έγγραφα συμμόρφωσης 
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και τεκμηρίωσης των ζυγιστικών οργάνων που κατασκευάζει ώστε να 

λειτουργούν νόμιμα βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας 90/384/EU τελικά 

τροποποιημένης σε 2014/31/EU) 

- Eυρωπαϊκό πιστοποιητικό εξέτασης απο ευρωπαϊκό κοινοποιημένο φορέα 

συσκευής αποθήκευσης δεδομένων (datastoragedevice - DSD) σε μορφή 

λογισμικού Η/Υ για την αποθήκευση των ζυγιστικών δεδομένων, ως 

περιφερειακό τμήμα του εγκεκριμένου οργάνου ζύγισης, ώστε να είναι 

σύννομη η χρήση του λογισμικού και να τηρείται αρχείο με δεδομένα ζύγισης 

και αυτά να είναι επαληθεύσιμα, όπως προβλέπεται από την ευρωπαϊκή 

νομοθεσία. 

Αντικεραυνική προστασία 

-Ενσωματωμένη διάταξη στο κιβώτιο σύνδεσης για κάθε δυναμοκυψέλη. 

-Συνολική σύνδεση της γεφυροπλάστιγγας (πλατφόρμα, δυναμοκυψέλες, 

όργανα) με ανεξάρτητη διάταξη γείωσης. 

Ψηφιακός ενδείκτης 

Ψηφιακός ενδείκτης βάρους γεφυροπλάστιγγας με προαιρετικό 

αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο για πληκτρολόγηση όλων των τύπων 

πινακίδων οχημάτων, επίσης θα διαθέτει υποχρεωτικά δυνατότητα 

σύνδεσης δεύτερης οθόνης ένδειξης βάρους,(εκτός από την βασική) με 

προσφερόμενες και τις δυο οθόνες / λειτουργιών 6 ψηφίων, διαδραστικό 

σύστημα καθοδήγησης κινήσεων του χρήστη (LED guide system), μνήμη 

τουλάχιστον 300 οχημάτων, πολλαπλές επικοινωνίες με Η/Υ, εκτυπωτή, 

card reader, δυνατότητα διαχείρισης αυτοματισμών φωτοκυττάρων 

ελέγχου θέσης οχημάτων, μπαρών εισόδου – εξόδου, για μελλοντική 

αξιοποίηση. 

Εμφάνιση μηνυμάτων 

διάγνωσης βλαβών 
Μηνύματα προειδοποίησης-προσδιορισμού  βλαβών:errorcell, printerror κ.α. 

Εκτυπωτής μεμονωμένων 

ζυγολογίων μορφής 

καρτέλας  

Εκτυπωτής ζυγολογίων μορφής καρτέλας με ειδικόλογισμικό διαχείρισης 

εκτυπώσεων  

Λογισμικό Η/Υ 

Δυνατότητα καταχώρησης συμπληρωματικών στοιχείων (πελάτης, μεταφορέας, 

προμηθευτής, αρ. Containerκτλ) μαζί με την ζύγιση. 

Διπλή ζύγιση οχήματος (μικτό – απόβαρο ή απόβαρο – μικτό).  

Μονή ζύγιση οχήματος (με μόνιμο απόβαρο). 

Δημιουργία και εκτύπωση report ζυγίσεων.  

Διαμόρφωση με φίλτρα και ομαδοποίηση ανά όχημα, εταιρία, χώρα κτλ. 

Εξαγωγή report σε αρχείο (excel, pdf, word).  

Εκτύπωση ζυγολογίων σε εκτυπωτή laser. 

Εφόσον τοποθετηθεί μπάρα στην έξοδο της  

γεφυροπλάστιγγας, αυτή ανοίγει με την ολοκλήρωση της καταχώρησης της 

ζύγισης. 

Δυνατότητα επανεκτύπωσης ζυγολογίων. 

Διαβαθμισμένη πρόσβαση μέσω κωδικού χρήστη κατόπιν απαίτησης της 

υπηρεσίας. 

Ως ασφαλιστική δικλείδα ταυτοποίησης του οχήματος, προβλέπεται η 

καταγραφή φωτογραφίας του οχήματος επί της γεφυροπλάστιγγας την στιγμή 

που πραγματοποιείται η ζύγιση. 
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Ειδικά 

χαρακτηριστικάλογισμικού 

-Εξειδικευμένες λειτουργίες για ζύγιση container και αναγραφή βάρους VGM 

επί του ζυγολογίου.  

-Κάλυψη οδηγιών Solas. 

-Λογισμικό διαχείρισης – επεξεργασίας βάσης δεδομένων ζυγίσεων. Εμφάνιση 

φωτογραφιών ζύγισης. 

-Λίστες βαρών ανά όχημα με δυνατότητα δημιουργίας βάσης δεδομένων & 

συγκρίσεων. 

- Εισαγωγή μέγιστου επιτρεπτού βάρους οχήματος για προειδοποίηση ή 

απαγόρευση ζύγισης σε περίπτωση υπέρβασης (υπέρβαρο όχημα). 

- Δυνατότητα κοινής βάσης δεδομένων με 2  

γεφυροπλάστιγγες (εισόδου-εξόδου) για ανταλλαγή πληροφοριών κατά την 

είσοδο ή έξοδο. 

- Αυτόματη ή χειροκίνητη λειτουργία. 

Το τμήμα του λογισμικού το οποίο αναλαμβάνει την επικοινωνία με το όργανο 
ζύγισης καθώς και την αποθήκευση και επαλήθευση των ζυγιστικών δεδομένων 
να διαθέτει ευρωπαϊκό πιστοποιητικό εξέτασης από κοινοποιημένο φορέα, και 
να είναι δυνατή η χρήση με το προσφερόμενο όργανο ζύγισης, ώστε να 
διασφαλίζονται:  

 Η ορθή επικοινωνία μεταξύ του οργάνου ζύγισης και του ηλεκτρονικού 

υπολογιστή (προστασία από σφάλματα κατά την επικοινωνία, 

διαβεβαίωση ότι χρησιμοποιούνται οι απαραίτητες μέθοδοι επικύρωσης 

στο πρωτόκολλο επικοινωνίας μεταξύ του υπολογιστή και του 

ζυγιστικού ενδείκτη). 

 Η εγκυρότητα των αποθηκευμένων ζυγιστικών δεδομένων (προστασία 

από εκούσιες ή ακούσιες αλλαγές στα δεδομένα, διαβεβαίωση ότι 

χρησιμοποιούνται οι απαραίτητες μέθοδοι κρυπτογράφησης και 

επικύρωσης κατά την αποθήκευση και ανάκληση των δεδομένων). 

 Η δυνατότητα ανάκλησης και επαλήθευσης των δεδομένων ζύγισης 

μετά το πέρας της ζύγισης.- 

Άλλα χαρακτηριστικά 
Εγγύηση καλής λειτουργίας ενός έτους σύμφωνα με την παράγραφο 6.4 της 

παρούσας 

 

Β. Στη λωρίδα εξόδου από την Ελλάδα λειτουργεί γεφυροπλάστιγγα ζύγισης φορτηγών για την  οποία θα 

πραγματοποιηθεί διακρίβωση (calibration) από Πιστοποιημένο Φορέα. 

 

Για τη νόμιμη λειτουργία των γεφυροπλαστίγγων απαιτείται συμμόρφωση με το ΦΕΚ 1230/Β’/27-4-2016. 

Ειδικότερα για το πιστοποιητικό κατασκευαστή (ModuleD) αυτό πρέπει να είναι από κοινοποιημένο 

Ευρωπαϊκό Φορέα που νομιμοποιεί τον κατασκευαστή να κατασκευάσει,εγκαταστήσει, ελέγξει, σφραγίσει-

σημάνει, εκδώσει έγγραφα συμμόρφωσης και τεκμηρίωσηςτων ζυγιστικών οργάνων που κατασκευάζει 

ώστε να λειτουργούν νόμιμα βάσει της ισχύουσαςνομοθεσίας 90/384/EU τελικά τροποποιημένης σε 

2014/31/EU. 

Αναλυτικότερα απαιτείται : 

-ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΥΠΟΥ (Πιστοποιητικό Εξέτασης Τύπου ΕΕ πρωτοτύπου ) 
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-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ MODULED (Πιστοποιητικό 

Έγκρισης MODULED για παραγωγή, διάθεση, εγκαστάσταση ζυγιστικών – γεφυροπλαστίγγων για νόμιμη 

χρήση). 

 -ΑΡΧΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ CEDECLARATION (Δήλωση Συμμόρφωσης ΕE) 

 ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ & ΣΩΣΤΗ ΣΗΜΑΝΣΗ (Σήμανση Συμμόρφωσης ) 

 -ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΌ ΔΙΑΠΊΣΤΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΊΟΥ ΔΙΑΚΡΙΒΏΣΕΩΝ ΣΎΜΩΝΑ ΜΕ ISO 17025:2005 (ΕΣΥΔ). 

- EΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΑΠΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΠΟΙΗΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (DATASTORAGEDEVICE - DSD) ΣΕ ΜΟΡΦΗ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Η/Υ. 

 

 

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΙΔΩΝ 

Οι παραδόσεις των ειδών/υπηρεσιών για την ΟμάδαΔ της παρούσας στο Σ.Σ. Ευζώνων θα 

πραγματοποιούνται άπαξ ή τμηματικά κατόπιν ειδοποίησης από τον Ανάδοχο/ους που θα έχει προηγηθεί 

επτά (7) εργάσιμες ημέρες πριν. Η Επιτροπή επιβλέπει την πρόοδο και τον τρόπο της εκτέλεσης των 

εργασιών εγκατάστασης, βάσει της κατατεθείσας τεχνικής προσφοράς και της σύμβασης. Επίσης, δύναται 

να υποβάλλει γραπτές παρατηρήσεις για τις όποιες αποκλίσεις. 

Η παράδοση των ειδών/υπηρεσιών θα πραγματοποιηθεί μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης καθώς 

και την πραγματοποίηση όλων των απαραίτητων ελέγχων και δοκιμών. Επίσης, θα πρέπει υποχρεωτικά να 

υπάρξει επίδειξη του συστήματος στους χρήστες καθώς και υποστήριξη κατά την έναρξη λειτουργίας του 

εφόσον απαιτηθεί. 

Μετά την κατά τα ως άνω παράδοση των ειδών/υπηρεσιών της ομάδας Δ θα υποβληθεί έκθεση , με τα 

χαρακτηριστικά τους και τις εγγυήσεις που διαθέτουν καθώς και αποτύπωση της θέσης που 

πραγματοποιήθηκε η εγκατάστασή τους (σχέδια «asbuilt»). 

Τέλος, αφού εκπληρωθούν όλες οι παραπάνω υποχρεώσεις της διακήρυξης 1/22 , η Επιτροπή θα 

πραγματοποιήσει εντός είκοσι (20) ημερών, τον τελικό ποιοτικό (μακροσκοπικό και πρακτικής δοκιμασίας) 

και ποσοτικό έλεγχο για την διαπίστωση της πλήρους και ορθής λειτουργίας της γεφυροπλάστιγγας και θα 

προχωρήσει στην οριστική παραλαβή τους με τη σύνταξη του σχετικού πρωτοκόλλου/πρακτικού. Σε 

περίπτωση απόρριψης υλικών και ανάγκης αντικατάστασής τους ισχύουν τα αναφερόμενα των πρφ 2 και 3 

του άρθρου 213 του Ν. 4412/16. 

Ακολουθεί πίνακας συμμόρφωσης, ο οποίος συμπληρώνεται και υποβάλλεται υποχρεωτικά στον φάκελο 

τεχνικής προσφοράς. 

Πίνακας Συμμόρφωσης 

Ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει τον παρακάτω πίνακα συμμόρφωσης με την απόλυτη ευθύνη 

της ακρίβειας των δεδομένων. 

 

Νέα Γεφυροπλάστιγγα και αναβάθμιση υφιστάμενης (υπηρεσίες διακρίβωσης) 

Α/Α Περιγραφή είδους Ποσότ 
Απαίτ

ηση 
Απάντηση Παραπομπή 

 Νέα γεφυροπλάστιγγα     

Δ.1 Ηλεκτρονικήγεφυροπλάστιγγα 1 ΝΑΙ   

Δ.2 Δυναμικότητα 60 τόνων  ΝΑΙ   

Δ.3 Υποδιαίρεση 20 Kg  ΝΑΙ   

Δ.4 Δυναμοκυψέλες αδιάβροχες / ερμητικάκλειστές  ΝΑΙ   
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Δ.5 Αντικεραυνική προστασία  ΝΑΙ   

Δ.6 Ψηφιακός ενδείκτης  ΝΑΙ   

Δ.7 Εμφάνισημηνυμάτωνδιάγνωσης βλαβών  ΝΑΙ   

Δ.8 Πλήρεςλογισμικό  ΝΑΙ   

Δ.9 Εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους  ΝΑΙ   

 Υφιστάμενη γεφυροπλάστιγγα 

Δ.9 Διακρίβωση  1 ΝΑΙ   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Υποδείγματα εγγυητικών επιστολών 

Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης, Καθηγητή Ρωσσίδη 11,Τ.Κ. 546 55, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ……………….. ΕΥΡΩ (€ ………….) 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

παραιτούμενοι κάθε εvστάσεως, του δικαιώματος διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ……………….. 

ΕΥΡΩ(€ ………….) υπέρ τ… 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ...., ΑΦΜ: ..., (δ/νση) , ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ..., ΑΦΜ:……..,(διεύθυνση) .......ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................(διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................(διεύθυνση) .................
3
 

ατομικά και για κάθε ένα από αυτά και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή της στο διενεργούμενο διαγωνισμό της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης για την επιλογή αναδόχου με αντικείμενο την υλοποίηση του 

παραδοτέου 4.1.2 «Βελτίωση υποδομών του Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων Π.Ε.Κιλκίς» και των σχετικών με 

αυτό 4.1.1 και 4.1.3 της πράξης με τον τίτλο «We Cross Borders»(IPA-CBC/CCI 2014 TC 16 I5CB 009) συνολικής 

αξίας (συμπληρώνετε το συνολικό συμβατικό τίμημα με διευκρίνιση εάν περιλαμβάνει ή όχι το ΦΠΑ) 

…………………………., σύμφωνα με την αρ. 1/2022 Διακήρυξή σας.  

• Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμόαπορρέουσες υποχρεώσεις 

της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

• Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθείολικά ήμερικάχωρίς καμία απόμέρους μας 

αντίρρηση ήένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη ή μη η απαίτησή σας 

μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλήέγγραφη ειδοποίησή σας. 

• Σε περίπτωση που μέρος μόνον της οφειλής, υπέρ της οποίας δίδεται η παρούσα εγγύηση δεν εξοφληθεί 

εμπρόθεσμα και εμφανίσετε την παρούσα σύμφωνα με τα παραπάνω προς μερική καταβολή, τότε θα 

σφραγίσουμε την παρούσα εγγυητική επιστολή μας για το αντίστοιχο προς το ανεξόφλητο ποσό της κύριας 

οφειλής, που θα σας καταβάλουμε αμέσως κατά τα ανωτέρω, η δε παρούσα εγγυητική επιστολή μας θα σας 

επιστραφεί και θα συνεχίσει να ισχύει έκτοτε για το υπολειπόμενο ποσό που αυτή καλύπτει 

• Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχυ  οντε  λος 

χαρτοσήμου. 

• Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την 

προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

• Η παρούσα ισχύει μέχρι 

• Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ. 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί 

από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζα μας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη. 

Ο προσφέρων  

( Ψηφιακή Υπογραφή ) 
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Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-

Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-ΘράκηςΚαθηγητή Ρωσσίδη 11,Τ.Κ. 546 55, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ……………….. ΕΥΡΩ (€ ………….) 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

παραιτούμενοι κάθε εvστάσεως, του δικαιώματος διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ……………….. 

ΕΥΡΩ(€ ………….) υπέρ τ… 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ...., ΑΦΜ: ..., (δ/νση) , ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ..., ΑΦΜ:……..,(διεύθυνση) .......ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................(διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................(διεύθυνση) .................
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ατομικά και για κάθε ένα από αυτά και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση της σύμβασης υλοποίησης του 

παραδοτέου 4.1.2 «Βελτίωση υποδομών του Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων Π.Ε. Κιλκίς» και των σχετικών 

με αυτό 4.1.1 και 4.1.3 της πράξης με τον τίτλο «We Cross Borders»(IPA-CBC/CCI 2014 TC 16 I5CB 009) που 

αφορά στο διαγωνισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης(Α.Δ.Μ. – Θ.), με καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών στις ……/…./…… σύμφωνα με την αρ. 1/2022 Διακήρυξή σας. 

Από αυτήν την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη μας μετά την επιστροφή της παρούσας ή 

με βάση έγγραφη εντολή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε 

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Επίσης, αναλαμβάνουμε την 

υποχρέωση να καταβάλουμε ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται η 

παρούσα. 

Η παρούσα ισχύει μόνο για την καλή εκτέλεση των προβλεπόμενων στη σύμβαση που καταρτίστηκε ως 

αποτέλεσμα του ως άνω διαγωνισμού για τον οποίο εγγυόμαστε, μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις 

ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε 

σχετική υποχρέωση. 

Υποχρεούμεθα να προβούμε στην παράταση της ισχύος της παρούσας εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 

αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι, το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν εκδοθεί, συνυπολογίζοντας και το 

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχουμε δικαίωμα να εκδίδουμε. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι /   / 

Σημειώστε, παρακαλούμε, ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης της Τράπεζάς μας δεν έχει 
υπαχθεί σε κανένα περιορισμό ποσοτικού ορίου με τις σχετικές Υπουργικές διατάξεις (ή δηλώνουμε 
ομοίως με την παρούσα ότι δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων για όριο της Τράπεζάς μας σε σχέση 
με τις εγγυητικές επιστολές). 

Διατελούμε με τιμή, 

(Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

(Ονοματεπώνυμο & υπογραφή εκπροσώπου Τραπέζης) 
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Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής λειτουργίας 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 

ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας-Θράκης Καθηγητή Ρωσσίδη 11,Τ.Κ. 546 55, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ……………….. ΕΥΡΩ (€ ………….) 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, 

παραιτούμενοι κάθε εvστάσεως, του δικαιώματος διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του ποσού των ……………….. 

ΕΥΡΩ(€ ………….) υπέρ τ… 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ...., ΑΦΜ: ..., (δ/νση) , ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ..., ΑΦΜ:……..,(διεύθυνση) .......ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................(διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................(διεύθυνση) .................
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ατομικά και για κάθε ένα από αυτά και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την καλή λειτουργία της γεφυοπλάστιγγαςτου 

παραδοτέου 4.1.2 «Βελτίωση υποδομών του Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων Π.Ε. Κιλκίς» και των σχετικών 

με αυτό 4.1.1 και 4.1.3 της πράξης με τον τίτλο «We Cross Borders»(IPA-CBC/CCI 2014 TC 16 I5CB 009) που 

αφορά στο διαγωνισμό της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης(Α.Δ.Μ. – Θ.), με καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών στις ……/…./…… σύμφωνα με την αρ. …/2022 σύμβαση. 

Από αυτήν την εγγύηση θα απαλλάξουμε τον ενδιαφερόμενο πελάτη μας μετά την επιστροφή της παρούσας ή 

με βάση έγγραφη εντολή σας. 

Το ανωτέρω ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεσή σας, το οποίο και υποχρεούμαστε να σας καταβάλουμε 

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησής σας, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας. Επίσης, αναλαμβάνουμε την 

υποχρέωση να καταβάλουμε ορισμένο ποσό με μόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται η 

παρούσα. 

Η παρούσα ισχύει μόνο για την καλή λειτουργία των προβλεπόμενων στη σύμβαση που καταρτίστηκε ως 

αποτέλεσμα του ως άνω διαγωνισμού για τον οποίο εγγυόμαστε, μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις 

ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζά μας απαλλαγμένη από κάθε 

σχετική υποχρέωση. 

Υποχρεούμεθα να προβούμε στην παράταση της ισχύος της παρούσας εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 

αρμόδιας Υπηρεσίας, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης. 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι, το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν εκδοθεί, συνυπολογίζοντας και το 

ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχουμε δικαίωμα να εκδίδουμε. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι /   / 

Σημειώστε, παρακαλούμε, ότι η παροχή εγγυητικών επιστολών έκδοσης της Τράπεζάς μας δεν έχει 
υπαχθεί σε κανένα περιορισμό ποσοτικού ορίου με τις σχετικές Υπουργικές διατάξεις (ή δηλώνουμε 
ομοίως με την παρούσα ότι δεν υφίσταται παράβαση των διατάξεων για όριο της Τράπεζάς μας σε σχέση 
με τις εγγυητικές επιστολές). 

Διατελούμε με τιμή, 

 (Εξουσιοδοτημένη υπογραφή) 

(Ονοματεπώνυμο & υπογραφή εκπροσώπου Τραπέζης) 

 
 

                                                           
5
Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – Σχέδιο σύμβασης 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 

Θεσσαλονίκη,…………………. 

Αρ. πρωτ. ............. 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΡ. …. / 2022 

 

Για την ολοκλήρωση της υλοποίησης του παραδοτέου 4.1.2 «Βελτίωση υποδομών του Συνοριακού 

Σταθμού Ευζώνων Π.Ε. Κιλκίς» Ομάδα Δ Νέα γεφυροπλάστιγγα CPV:42923000-2 και αναβάθμιση 

υφιστάμενης γεφυροπλάστιγγας  CPV:79132000-8, της πράξης με τον τίτλο «We Cross Borders» (IPA-

CBC/CCI 2014 TC 16 I5CB 009) 

 

Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα ....................., του μηνός…………………., του έτους ……………, ημέρα 

..................., στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης, Καθ. Ρωσσίδη 11, Τ.Κ. 54655 

Θεσσαλονίκη, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι 

 
Αφενός 

 

η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας - Θράκης, (εφεξη  ς «Α.Δ.Μ.-Θ.»), που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, 

Καθ. Ρωσσίδη 11, Τ.Κ. 54 655 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, με Α.Φ.Μ. 997612629 & Δ.Ο.Υ. Ζ’ Θεσσαλονίκης, και 

συμβάλλεται στην παρούσα νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Συντονιστή αυτής, Δρ. Ιωάννη Κ. Σάββα, που 

στο εξής χάριν συντομίας θα καλείται «Αναθέτουσα Αρχή» 

 
και αφετέρου 

 
η εταιρεία ................... με την επωνυμία «.....................................................» που εδρεύει 

στην………………………… (περιοχή), ………………………………… (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ......, με Α.Φ.Μ. 

.................... & Δ.Ο.Υ. ......................, τηλ. ................., φαξ ..............., που συμβάλλεται στην 

παρούσα νόμιμα εκπροσωπούμενη για την υπογραφή της από .......................... (ονοματεπώνυμο 

εκπροσώπου), που στο εξής χάριν συντομίας θα καλείται «Ανάδοχος», 

 

και έχοντας υπόψη: 

1. Τη χρηματοδότηση της σύμβασης από την Ευρωπαϊκή Ένωση (85%) μέσω του προγράμματος IPA-CBC(CCI 

2014 TC 16 I5CB 009) και από εθνικούς πόρους (15%) μέσω του ΠΔΕ, ενάριθμος έργου 2018ΕΠ40860027 και 

κωδικό MIS 5032932. 

2.Την αρ. πρωτ.…………….. απόφαση Συντονιστή της Α.Δ.Μ.-Θ., με την οποία κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο 

το αποτέλεσμα του Ανοικτού Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που στο εξής θα καλείται χάριν συντομίας 

«Προμήθεια» 

 

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα :  
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ΑΡΘΡΟ 1  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ-ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση Συντονιστή, με την οποία κατακυρώθηκε στον Ανάδοχο, η προμήθεια 

των ειδών και η παροχή των υπηρεσιώνγια την Ομάδα Δ Νέα γεφυροπλάστιγγα CPV:42923000-2 και 

αναβάθμιση υφιστάμενης γεφυροπλάστιγγας  CPV:79132000-8 του σχετικού ανοικτού, ηλεκτρονικού 

μειοδοτικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων,για την ολοκλήρωση της υλοποίησης του παραδοτέου 4.1.2 

«Βελτίωση υποδομών του Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων Π.Ε.Κιλκίς» του έργου με τον τίτλο «We Cross 

Borders»(κωδικόςMIS 5032932), ο Ανάδοχος αναλαμβάνει με την παρούσα σύμβαση την 

προμήθεια,εγκατάσταση και παράδοση σε πλήρη λειτουργία των ειδών σύμφωνα με τα απαιτούμενα της 

σχετικής διακήρυξης και την υποβληθείσα τεχνική προσφορά του Αναδόχου. 

Ο Ανάδοχος ευθύνεται για την πληρότητα και την ποιότητα των παρεχομένων ειδών και της εγκατάστασής 

τους.Τα είδη θα είναι καινούργια και σε άριστη κατάσταση. 

Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι της Αναθέτουσας Αρχής για την ποιότητα της εργασίας 

του προσωπικού του και των καθ’ οιονδήποτε τρόπο μετ’ αυτού συνδεομένων ή υπ’ αυτού προστηθέντων 

προσώπων για την εκτέλεση της παρούσας σύμβασης. 

Η παρούσα έχει διάρκεια τρεις (3)μήνες από την υπογραφή της. 

Τα είδη/υπηρεσίες περιλαμβάνονται στον παρακάτω Πίνακα 1. 

 

Πίνακας 1: Περιγραφή υπό προμήθεια ειδών 

 

ΕΙΔΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 

    ΣΥΝΟΛΟ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ 

ΦΠΑ 

         

 

Μετά την εγκατάσταση της γεφυροπλάστιγγας και την πραγματοποίηση ελέγχων, καιδοκιμώνθα υπάρχει 

επίδειξη λειτουργίας της ενώ κατά την έναρξη λειτουργίας και σε περίπτωση που θα απαιτηθεί θα 

παρέχεται υποστήριξη. 

 

ΑΡΘΡΟ 2  

ΕΚΧΩΡΗΣΗ – ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

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. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

 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.. Σε 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 από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα 

αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  
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Σε περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά την τεχνική 

και επαγγελματική ικανότητα, ισχύουν και οι όροι της παρ. 2.2.4 της παρούσας. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 

όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.6.2 

της παρούσας, 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. 

Επίσης, ο Ανάδοχος δεν δικαιούται να αναθέτει, μετά την ανάθεση της σύμβασης, υπεργολαβικά σε 

τρίτους, μέρος ή το σύνολο του αντικειμένου της Σύμβασης, ούτε να υποκαθίσταται από τρίτο, χωρίς την 

προηγούμενη έγγραφη έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία δίδεται, κατά την απόλυτη κρίση της. Σε 

περίπτωση υπεργολαβίας, κατά τα ανωτέρω, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προσκομίζει στην 

Αναθέτουσα Αρχή τα σχετικά συμφωνητικά, βεβαιώσεις και πιστοποιητικά σε πρώτη αίτηση αυτής. Σε 

καμία δε ανάλογη περίπτωση ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και 

ευθύνες λόγω ανάθεσης εργασιών σε τρίτους  ή υπεργολαβίας, ούτε η Αναθέτουσα Αρχή συνδέεται 

συμβατικά με τα τρίτα αυτά πρόσωπα. 

Απαγορεύεται η εκχώρηση σε άλλο πρόσωπο των εκ της συμβάσεως απορρεουσών υποχρεώσεων του 

αναδόχου καθώς και η εκχώρηση των απαιτήσεών του σε οποιοδήποτε τρίτο Φυσικό ή Νομικό πρόσωπο. 

Κατ’ εξαίρεση,μπορεί να εκχωρήσει σε τράπεζα της επιλογής του, συνολικά ή εν μέρει τις απαιτήσεις που 

προκύπτουν από την παρούσα Σύμβαση, για την εκχώρηση θα πρέπει να υπάρξει προηγουμένως έγγραφη 

ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής.   

ΑΡΘΡΟ 3  

ΑΣΦΑΛΙΣΗ 

 

Ο Ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο για κάθε ζημία ή απώλεια των υπό προμήθεια ειδών μέχρι την παράδοσή 

τους στον τόπο εκτέλεσης της σύμβασης, καθ’ όλη τη διάρκεια της εγκατάστασης και μέχρι το πέρας 

αυτής, υποχρεούμενος σε περίπτωση ζημιάς, φθοράς ή απώλειας σε πλήρη αποκατάσταση ή, ακόμη και 

αντικατάστασή τους. Μετά την εγκατάσταση ο κίνδυνος μεταβιβάζεται στην Αναθέτουσα Αρχή. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο ασφάλειας και προστασίας για την αποτροπή 

ζημιών ή φθορών και είναι μόνος υπεύθυνος για κάθε ζημία ή βλάβη προσώπων, πραγμάτων ή 

εγκαταστάσεων του χώρου εγκατάστασης που θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, του προσωπικού 

του ή τρίτων και για την αποκατάσταση κάθε τέτοιας βλάβης ή ζημίας που είναι, δυνατόν να προκληθεί 

κατά ή επ’ ευκαιρία της εκτέλεσης της προμήθειας από τον Ανάδοχο ή τους υπεργολάβους του εφ' όσον 

οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη αυτών ή σε ελάττωμα των υπό προμήθεια ειδών. 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει και να διατηρεί ασφαλισμένο το προσωπικό του στους αρμόδιους 

ασφαλιστικούς οργανισμούς καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης και να μεριμνά όπως οι 

υπεργολάβοι του πράξουν το ίδιο. 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ 

 

Ο Ανάδοχος/οι Ανάδοχοι εγγυώνται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι η Προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με 

τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, ότι τα υπό προμήθεια είδη θα είναι κατά την παράδοσή τους 
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καινούρια, θα πληρούν όλες τις ιδιότητες και χαρακτηριστικά που προβλέπονται στην παρούσα Σύμβαση 

και θα ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές, λειτουργίες και ιδιότητες της υποβληθείσας προσφοράς τους  

Ως εγγύηση για την τήρηση των όρων της Σύμβασης, ο Οικονομικός φορέας καταθέτει με την υπογραφή 

της Σύμβασης την αριθ. ……………………ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ Καλής Εκτέλεσης της ……………Τράπεζας ή 

..…………, ποσού ………….Ευρώ (…………€), το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό  4% της 

εκτιμώμενης/προϋπολογισθείσας αξίας χωρίς ΦΠΑ.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα επιστραφεί στον Ανάδοχο μετά την εκπλήρωση των 

προβλεπόμενων σχετικών με την παράδοση και εγκατάσταση των συστημάτων υποχρεώσεών τουκαθώς 

και την οριστική παραλαβή της προμήθειας.  

Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει σε περίπτωση μη έγκαιρης επιστροφής της εγγυητικής 

επιστολής, λόγω καθυστέρησης της οριστικής παραλαβής ή της μη έγκαιρης αναζήτησης αυτής από τον 

Ανάδοχο. 

Θα παρέχεται εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός έτους σύμφωνα με την τεχνική προσφορά, 

όπου προβλέπεται ότι ο Ανάδοχος θα επιδιορθώνει τις βλάβες που οφείλονται σε αστοχία υλικού ή 

λογισμικού χωρίς καθυστέρηση και εντός του προβλεπόμενου χρόνου. Ο Ανάδοχος προβαίνει σε 

αντικαταστάσεις ελλατωματικών εξαρτημάτων ή ενημερώσεις κ.τ.λ. σε τέτοιο βαθμό ώστε να υπάρχει 

λειτουργικότητα της γεφυροπλάστιγγας, χωρίς επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ο Ανάδοχος εγγυάται την καλή και προσήκουσα λειτουργία της γεφυροπλάστιγγας κατά την περίοδο 

εγγύησης καλής λειτουργίας, προς τούτο, μετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή της και πριν 

την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα καταθέσει εγγυητική επιστολή καλής 

λειτουργίας διάρκειας τουλάχιστον δεκατεσσάρων (14) μηνών από την κατάθεσή της,ποσού που 

αντιστοιχεί σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) της προϋπολογισθείσας αξίας  

Κατά την περίοδο της εγγυημένης λειτουργίας που ορίζεται ως ετήσια και υπολογίζεται από την έκδοση 

του πρωτοκόλλου οριστικής και ποιοτικής παραλαβής του συστήματος, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα 

στο μέρος 6.4 της Διακήρυξης 1/22, θα εξασφαλισθεί πλήρης τεχνική υποστήριξη (με αντίστοιχη εγγύηση 

αποκατάστασης προβλημάτων εντός 48 ωρών). 

Το πλαίσιο Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:  

1. Αποκατάσταση των βλαβών και ανωμαλιών λειτουργίας του εξοπλισμού και του λογισμικού 

συστημάτων (systemsoftware)  

2. Βελτιώσεις, παράδοση, υποστήριξη εγκατάστασης και ολοκλήρωση των νέων εκδόσεων του 

Λογισμικού Εφαρμογών (releases&newversions)  

3. Εντοπισμό, καταγραφή αιτιών βλαβών/ δυσλειτουργιών και αποκατάσταση τους ο ανάδοχος 

ευθύνεται για την καλή λειτουργία του αντικειμένου της εν λόγω προμήθειας. 

Κατά τη διάρκεια ισχύος της εγγυημένης λειτουργίας, η αναθέτουσα αρχή δεν θα ευθύνεται για 

οποιαδήποτε βλάβη του υπό προμήθεια συστήματος προερχόμενη από τη συνήθη και ορθή χρήση του και 

δεν θα επιβαρύνεται με κανένα ποσό για εργατικά, ανταλλακτικά, υλικά και λοιπά έξοδα αποκατάστασης 

της βλάβης (όπως π.χ. οδοιπορικά ή έξοδα αποστολής). Ο Ανάδοχος ύστερα από σχετική ειδοποίηση, είναι 

υποχρεωμένος να αντικαταστήσει ολόκληρο το είδος ή εξάρτημα που έχει υποστεί φθορά ή βλάβη και η 

οποία δεν οφείλεται σε κακή χρήση του. 

Η Αναθέτουσα Αρχή πληροφορεί τον Ανάδοχο ως προς το είδος και την έκταση κάθε ελαττώματος μόλις 

αυτό γίνει εμφανές. Αν ο Ανάδοχος δεν αποκαταστήσει το ελάττωμα χωρίς καθυστέρηση και εντός του 

προβλεπόμενου χρόνου, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να φροντίσει για την αποκατάσταση του ελαττώματος 

από τρίτον, με κίνδυνο και δαπάνη του Αναδόχου. Αν ελαττώματα κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής 

συνεπάγονται την αχρηστία μέρους ή του συνόλου κάποιου είδους, ο Ανάδοχος προβαίνει σε 
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αντικαταστάσεις σε τέτοιο βαθμό ώστε να υπάρχει λειτουργικότητα της γεφυροπλάστιγγας, χωρίς 

επιβάρυνση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Επίσης, ο Ανάδοχος εγγυάται και τη διαθεσιμότητα ανταλλακτικών για τα συστήματα που θα 

τοποθετηθούν, για περίοδο οκτώ ετών από την οριστική παραλαβή τους. 

Για την παρακολούθηση της εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής, προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου με 

τα προβλεπόμενα στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας 

σχετικά πρακτικά. 

Μέσα σε ένα (1) μήνα από την λήξη του προβλεπόμενου χρόνου της εγγυημένης λειτουργίας η επιτροπή 

παρακολούθησης και παραλαβής συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, 

στο οποίο αποφαίνεται για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση 

μη συμμόρφωσης, ολικής ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την ολική ή 

μερική κατάπτωση της εγγυήσεως καλής λειτουργίας που προβλέπεται στην παράγραφο 4.1 της 

Διακήρυξης 1/22. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

Εάν, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, το πιστωτικό ή χρηματοδοτικό ίδρυμα ή άλλο νομικό 

πρόσωπο που εξέδωσε την εγγυητική επιστολή περιέλθει σε αδυναμία να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις 

του, ο Ανάδοχος οφείλει να παράσχει νέα εγγύηση με τους ίδιους όρους, εντός δέκα (10) ημερών από την 

προηγούμενη σχετική όχληση της Αναθέτουσας Αρχής. Εάν ο Ανάδοχος δεν παράσχει νέα εγγύηση, η 

Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:  

• Παραδόθηκε η γεφυροπλάστιγγα σε πλήρη λειτουργία μετά την πραγματοποίηση όλων των 

ελέγχων, δοκιμών και επίδειξης καθώς και οι υπηρεσίες πιστοποίησης 

• Εκδόθηκαν τα πρωτόκολλα παράδοσης-παραλαβής µε τα οποία πιστοποιείται η οριστική και 

ποιοτική παραλαβή των παραπάνω.  

• Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν 

κυρώσεις ή εκπτώσεις.  

• Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη 

και αποδεσμεύθηκαν οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης και προκαταβολής. 

Η Επιτροπή Παραλαβής και παρακολούθησης της σύμβασης επιβλέπει την πρόοδο και τον τρόπο της 

εκτέλεσης των εργασιών εγκατάστασης, βάσει της κατατεθείσας τεχνικής προσφοράς, της σύμβασης. 

Επίσης,ελέγχει και την τήρηση από τον Ανάδοχο του χρονοδιαγράμματος αυτού και δύναται να υποβάλλει 

γραπτές παρατηρήσεις για τις όποιες αποκλίσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΤΙΜΗΜΑ-ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ 

 

Το συνολικό Συμβατικό Τίμημα ανέρχεται στο ποσό των ….. ( ……….. € για την γεφυροπλάστιγγα, για τις 

υπηρεσίες διακρίβωσης) μη συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α., όπως αναγράφεται στην 

οικονομική προσφορά του Αναδόχου και αναλυτικά ως εξής: 
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Στην ανωτέρω τιμή περιλαμβάνονται, σύμφωνα με τη Διακήρυξη, φόροι, κρατήσεις υπέρ τρίτων και κάθε 

είδους δαπάνη που απαιτείται γιατην εκτέλεση της ως άνω Προμήθειας και την παράδοση και εγκατάσταση 

και την διάθεση σε πλήρη λειτουργία της νεας γεφυροπλάστιγγας και της διακρίβωσης της υφιστάμενης 

όπως θα υποδειχθεί από την Αναθέτουσα αρχή και με τον τρόπο που ορίζεται στην παρούσα. 

Η χρηματοδότηση πραγματοποιείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (85%) μέσω του προγράμματος IPA-CBC 

(CCI 2014 TC 16 I5CB 009) και από εθνικούς πόρους (15%) μέσω του ΠΔΕ (ενάριθμος έργου 

2018ΕΠ40860027) και κωδικό MIS 5032932. 

Ο Ανάδοχος συνομολογεί και αποδέχεται ότι το συνολικό συμβατικό τίμημα θα παραμείνει σταθερό και 

αμετάβλητο σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και αποκλείεται απόλυτα κάθε αναπροσαρμογή, 

αναθεώρηση και γενικά μεταβολή αυτού, για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, ακόμη και για λόγους που δεν 

μπορούν να προβλεφθούν. 

Με την καταβολή του ανωτέρου ποσού στον Ανάδοχο, επέρχεται πλήρης και ολοσχερής εξόφλησή του και 

εξαντλείται κάθε σχετική υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

Η πληρωμή της αξίας των προσφερόμενων ειδών θα γίνει βάσει των νόμιμων παραστατικών τα οποία ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την κείμενη νομοθεσία. Συγκεκριμένα, 

η πληρωμήθα γίνει στο 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών  

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την πληρωμή είναι τα εξής: 

α) Πρωτόκολλο ή πρακτικό οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής των ειδών που παρελήφθησαν 

β) Τιμολόγιο/α(πώλησης και παροχής υπηρεσιών για την διακρίβωση της υφιστάμενης γεφυροπλάστιγγας) 

του Αναδόχου 

γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

δ) Κατά περίπτωση, σύμφωνα με το σημείο Ε της παραγράφου 2.4.3.2 και την παρ. 5.1  της 

διακήρυξης 1/2022 θα κατατεθούν τα εξής: 

 

i. Οι κατασκευαστές- προσφέροντες οικονομικοί φορείς οι οποίοι έχουν έδρα στην Ελλάδα θα 

υποβάλλουν:  Έγγραφο του οικείου Επιμελητηρίου ότι η έδρα της επιχείρησης βρίσκεται στην 

Ελλάδα καθώς και υπεύθυνη δήλωση ότι τα είδη κατασκευάζονται στην έδρα τους.  

ii. Οι προσφέροντες που είναι αγοραστές ειδών που παράγονται στην Ελλάδα: ομοίως, θα 

αναζητήσουν από τους πωλητές τους έγγραφο του Επιμελητηρίου περί της έδρας της 

κατασκευάστριας επιχείρησης και υπεύθυνη δήλωση του εκπροσώπου της τελευταίας ότι τα είδη 

κατασκευάζονται στην έδρα του. Τα έγγραφα θα συνοδεύονται από τα σχετικά αντίγραφα 

παραστατικών έκδοσης του κατασκευαστή ή του πωλητή. Στα παραστατικά, θα αναφέρονται τα 

είδη που προσφέρονται στο πλαίσιο της παρούσας και τα οποία θα πρέπει να πληρούν τον κανόνα 

καταγωγής. 

iii. Οι προσφέροντες είδη που έχουν εισαχθεί από τις χώρες που αναφέρονται στην παράγραφο 

2.2.1 της παρούσαςθα υποβάλλουν «Πιστοποιητικό καταγωγής» (certificateoforigin) για τα αγαθά 

που αγοράστηκαν. Ο αγοραστής και προσφέρων πρέπει να ζητήσει αυτό το πιστοποιητικό από τον 

πωλητή του.  
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ε)Κάθε άλλο δικαιολογητικό που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή από τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 

4412/2016,όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

Στο καθαρό ποσό της αξίας των ειδών/υπηρεσιών, γίνεται παρακράτηση φόρου εισοδήματος 4% και 8% 

αντίστοιχα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 64 του Ν. 4172/13 (ΦΕΚ Α' 167/23-07-2013), 

επί του καθαρού ποσού πληρωμής και βαρύνει τον Ανάδοχο. Σημειώνεται ότι η ανωτέρω παρακράτηση 

αφορά προκαταβολή φόρου εισοδήματος και συμψηφίζεται κατά την ετήσια φορολογική δήλωση του 

Αναδόχου. 

 

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο 

που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως 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 

Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως τροποποιήθηκε βάσει του άρθρου 44 του Ν. 4605/19 και ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 

της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με το άρθρο 350 παρ. 3 Ν. 4412/2016 και την Κ.Υ.Α. 1192/2017 ΦΕΚ 969 

Β΄/22-03-2017. 

γ)Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 

καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 

αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό  του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με 

την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. Τυχόν εφαρμογή της κράτησης θα πραγματοποιηθεί μετά την 

έκδοση της  υπουργικής απόφασης της ίδιας παραγράφου. 

Οι ως άνω κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’αυτού 

εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει και να εγκαταστήσει τα είδη στον τόπο που θα του υποδειχθεί, με τον 

τρόπο και το χρόνο που έχει περιγράψει στην προσφορά του και σύμφωνα με την τιμή που έχει 

προσδιοριστεί σ’ αυτήν.  

Η αποπληρωμή του τιμήματος εξαρτάται από την εκπλήρωση εκ μέρους του Αναδόχου όλων των 

υποχρεώσεών του όσον αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση των ειδών και της παροχής υπηρεσιώντης 

διακ. 1/2022 και ακολούθως από την οριστική παραλαβή του συνόλου της προμήθειας της παρούσας εκ 

μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ  

 

Ο Ανάδοχος υποχρεούται ναεγκαταστήσει/ παραδώσει την νεα γεφυροπλάστιγγασε πλήρη Λειτουργία και 

να έχει παράσχει τις υπηρεσίες διακρίβωσης υφιστάμενης γεφυροπλάστιγγας στον Σ.Σ. Ευζώνων Π.Ε. 

Κιλκίςεντός το πολύ τριών(3) μηνών από την υπογραφή της παρούσας. 

Η παραλαβή θα γίνει με βάση τα αναφερόμενα στην σύμβαση και στο Παράρτημα Iτης διακήρυξης 1/2022 

και θα πραγματοποιηθεί εντός 20 ημερών από την παράδοση σε πλήρη λειτουργία των υπό προμήθεια 

ειδών, την παροχή των υπηρεσιών διακρίβωσης και από τηνεκτέλεση όλων των υπόλοιπων συμβατικών 

υποχρεώσεων του Αναδόχου. 
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Ο συμβατικός χρόνος παράδοσης μπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συμβατικού 

χρόνου παράδοσης, υπό τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρ. της διακήρυξης 1/2022: Στην 

περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης δεν συνυπολογίζεται στον 

συμβατικό χρόνο παράδοσης 

Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης έπειτα από αίτημα του αναδόχου, 

επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της διακήρυξης 1/2022. 

Με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, η οποία εκδίδεται ύστερα από 

γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός 

χρόνος φόρτωσης παράδοσης των υλικών μπορεί να μετατίθεται. Μετάθεση επιτρέπεται μόνο όταν 

συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας ή άλλοι ιδιαιτέρως σοβαροί λόγοι, που καθιστούν αντικειμενικώς 

αδύνατη την εμπρόθεσμη παράδοση των συμβατικών ειδών. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού 

χρόνου φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν λήξει 

ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να παραδοθεί το υλικό, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιεί την υπηρεσία που εκτελεί την προμήθεια, την αποθήκη υποδοχής 

των υλικών και την επιτροπή παραλαβής, για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το υλικό, επτά 

(7) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα.. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 

στην υπηρεσία αποδεικτικό, θεωρημένο από τον υπεύθυνο της αποθήκης, στο οποίο αναφέρεται η 

ημερομηνία προσκόμισης, το υλικό, η ποσότητα και ο αριθμός της σύμβασης σε εκτέλεση της οποίας 

προσκομίστηκε. 

 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των ειδών, με 

απόφαση του αποφαινομένου οργάνου ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 

προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

-ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 

αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου 

(Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 

συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 

κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή 

δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 6.3. της παρούσας. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, η 

αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 

203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να 

προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε συγκεκριμένη προθεσμία ημερών από την 

κοινοποίηση της ανωτέρω όχλησης, η οποία θα οριστεί κατόπιν σχετικής πρόσκλησης. Η τασσόμενη 

προθεσμία πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη 



ΑΔΑ: 9Η0ΛΟΡ1Υ-ΧΡΒ



 

Διαγωνισμός (Τεύχος Διακήρυξης αρ 1/2022) για την επιλογή αναδόχου για την ολοκλήρωση της υλοποίησης του παραδοτέου 4.1.2 , 
Ομάδα Δ Νέα γεφυροπλάστιγγα CPV:42923000-2 και αναβάθμιση υφιστάμενης γεφυροπλάστιγγας  CPV:79132000-8,  της πράξης με 

τον τίτλο «We Cross Borders» (IPA-CBC/CCI 2014 TC 16 I5CB 009) 

Σελίδα 89 από 126 

 

 

των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο 

ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την 

άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 

σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 

τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση 

β) Καταλογισμός του διαφέροντος, που προκύπτει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 

προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 

αναθέτοντας το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης στον επόμενο κατά σειρά κατάταξης οικονομικό 

φορέα που είχε λάβει μέρος στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης. Αν ο οικονομικός φορέας του 

προηγούμενου εδαφίου δεν αποδεχθεί την ανάθεση της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 

προμηθευτεί τα αγαθά, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, από 

τρίτο οικονομικό φορέα είτε με διενέργεια νέας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης είτε με προσφυγή στη 

διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 

άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος της αναθέτουσας αρχής, εφόσον αυτή 

προμηθευτεί τα αγαθά που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα, 

σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα. Το διαφέρον λαμβάνει θετικές τιμές, αλλιώς θεωρείται ίσο με 

μηδέν. 

ΤΚΤ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 

έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 

ΤΚΕ = Τιμή κατακύρωσης της προμήθειας των αγαθών, που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον 

έκπτωτο οικονομικό φορέα, σύμφωνα με τη σύμβαση από την οποία κηρύχθηκε έκπτωτος ο οικονομικός 

φορέας. 

Π = Συντελεστής προσαύξησης προσδιορισμού της έμμεσης ζημίας που προκαλείται στην αναθέτουσα αρχή 

από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή 1,01. 

Ο καταλογισμός του διαφέροντος επιβάλλεται στον έκπτωτο οικονομικό φορέα με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και 

την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που 

δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την 

είσπραξη του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία του 

Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 

Αν η αντικατάσταση ειδών γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου..  

Αν το υλικό φορτωθεί - παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι λήξης 

του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 

πρόστιμο 5% επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το παραπάνω πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας των εκπρόθεσμα παραδοθέντων υλικών, 

χωρίς ΦΠΑ. Εάν τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν τη χρησιμοποίηση των υλικών που 

παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 

αυτών. 
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Κατά τον υπολογισμό του χρονικού διαστήματος της καθυστέρησης για φόρτωση- παράδοση ή 

αντικατάσταση των υλικών, με απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 

αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 

στάδια των διαδικασιών, για το οποίο δεν ευθύνεται ο ανάδοχος και παρατείνεται, αντίστοιχα, ο χρόνος 

φόρτωσης - παράδοσης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλόγως σε όλα τα 

μέλη της ένωσης. 

 

Άρθρο 10 

Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης  

 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ’ εφαρμογή των 

όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις- Ποινικές Ρήτρες), 6.1. (Χρόνος – 

τρόπος παράδοσης ειδών), 6.3. (Απόρριψη συμβατικών ειδών – 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 στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β΄ 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. 

 

Άρθρο 11 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

 

 η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, 

 ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

 η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 

που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ (Συνθήκη για τη 

λειτουργία της Ε.Ε.). 

 ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 

αδικήματα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 

 ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία 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 υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους 
όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος 
θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε 
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θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

 ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 

ακεραιότητας του άρθρου 10 της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα 

σχέδιο σύμβασης. 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή, έχει δικαίωμα μετά από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής, να καταγγείλει την 

παρούσα σύμβαση αζημίως γι΄αυτήν, χωρίς την τήρηση οποιασδήποτε προθεσμίας με γραπτή ειδοποίηση 

σε περίπτωση κατά την οποία ο Ανάδοχος παραβεί οποιονδήποτε όρο της παρούσας θεωρουμένων όλων 

ως ουσιωδών και δεν αποκαταστήσει την παράβαση αυτή εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από τη 

σχετική έγγραφη ειδοποίησή της από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Μακεδονίας – Θράκης. 

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της 

Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ’ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ’ ενάσκηση διακριτικής 

της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ’ αυτήν) 

προθεσμία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αυτόματα με 

την πάροδο της ταχθείσας προθεσμίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον 

Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 

Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του 

παρασχεθέντος μέρους της προμήθειας, καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία 

καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με 

την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές 

επιστολές καταπίπτουν.  

Άρθρο 12 

Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου 

 

Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα από 

τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ.1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/16 , 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.  

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.  

Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται από την περιέλευση στον Ανάδοχο της εκ μέρους της 

Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Το συντομότερο δυνατό μετά την καταγγελία της Σύμβασης, η 

Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος μέρους της προμήθειας, καθώς και κάθε οφειλή 

έναντι του Αναδόχου κατά την ημερομηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή 

οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύμφωνα με την Σύμβαση προς τον Ανάδοχο μέχρις εκκαθαρίσεως των 

μεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν.  

Ρητά συμφωνείται μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής και του Αναδόχου ότι – σε κάθε περίπτωση – ο Ανάδοχος 

υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, λόγω υπαίτιας και αποδεδειγμένης 

συμπεριφοράς της που συνδέεται αιτιωδώς με προκληθείσα ζημία ή παράβαση οποιουδήποτε όρου της 

παρούσας σύμβασης, κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του, αναφορικά με την εκτέλεση της 

προβλεπομένης στην παρούσα σύμβαση προμήθειας. 
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Σε αμφότερες 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 

συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του 

εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο 

έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης). 

 

Άρθρο 13 

Εφαρμοστέο Δίκαιο – Δικαστική επίλυση διαφορών 

 

1. H παρούσα Σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ-147 Α/8-8-2016), του Ν. 

4782/2021 (Αρ. Φ. 36/Τ.Α’/09-03-2021), του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141 Α/17-8-2010), του Ν. 

4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α/28-06-2014), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν, τους ο ρους της με αριθ. 

1/2022 Διακήρυξης και τους όρους προσφοράς του αναδόχου. 

2. H παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο και ερμηνεύεται σύμφωνα με 

αυτό. 

3. 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 τήρηση της 

ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 

5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Αν ο ανάδοχος της 

σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα μέλη της. Δεν 

απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, στο 

δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή 

παράλειψης. 

4. Ρητά συμφωνείται από τα συμβαλλόμενα μέρη ότι τόσο η προσφυγή στα δικαστήρια όσο και η 

διαδικασία ενώπιον αυτών, δεν αναστέλλουν την εκτέλεση της Σύμβασης. Συνεπώς, αμφότερα τα 

συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να συνεχίζουν με καλή πίστη να εκτελούν τις υποχρεώσεις τους και 

να ασκούν τα δικαιώματά τους με βάση τη Σύμβαση καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας  

προσφυγής. 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

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 της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ίδιου Νόμου (επιτροπής 

παραλαβής και παρακολούθησης της σύμβασης). 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

1. Ο/οι Ανάδοχοι της σύμβασης πριν την έναρξη των εργασιών θα γνωστοποιήσουν ονόματα των 

υπευθύνων τεχνικών ασφάλειας, ο Ανάδοχος θα γνωστοποιήσει και το όνομα του υπευθύνου έργου με τον 

οποίο θα διεξάγεται η επικοινωνία με την Επιτροπή Παραλαβής. 
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2. Ο Ανάδοχος ρητά ευθύνεται για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν συμβούλων ή αντιπροσώπων 

ή προστηθέντων αυτού, συμπεριλαμβανομένου ανεξαιρέτως οποιουδήποτε, που θα χρησιμοποιηθεί από 

αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει καθώς και για τις τυχόν παρεπόμενες 

υποχρεώσεις. 

3. Ρητά συμφωνείται μεταξύ της Αναθέτουσας αρχής και του Αναδόχου ότι – σε κάθε περίπτωση ο 

Οικονομικός φορέας υποχρεούται να αποζημιώσει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, λόγω υπαίτιας και 

αποδεδειγμένης συμπεριφοράς της που συνδέεται αιτιωδώς με προκληθείσα ζημία ή παράβαση 

οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμβασης. 

4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίσει την έγκαιρη και άριστης ποιότητας προμήθεια των 

ειδών/υπηρεσιών, που συνιστούν το αντικείμενο της παρούσας σύµβασης. Σε περίπτωση παράδοσης 

ελαττωματικής ποσότητας / ακατάλληλων ή κακής ποιότητας ειδών/υπηρεσιών ο Ανάδοχος υποχρεούται 

με δικά του έξοδα να την αντικαταστήσει. 

5. Επίσης, υποχρεούται να ειδοποιεί το χώρο υποδοχής των ειδών και την Επιτροπή Παραλαβής, για 

την ημέρα και ώρα που προτίθεται να παραδώσει τα είδη επτά εργάσιμες ημέρες πριν. 

6. Ακόμα ο/ Ανάδοχος/οι δεσμεύεται ότι: 

α) τηρεί και θα εξακολουθήσει να τηρεί κατά την εκτέλεση της σύμβασης, τις υποχρεώσεις του 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 Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 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. 

7. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της νομοθεσίας 

περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου 

8. Επίσης ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι :  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά 

και ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 

κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 

οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων 

επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και  

μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία 

εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας 

αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης της σύμβασης.  

γ) λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

Ειδικότερα, 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 

(συμπεριλαμβανομένου του ελληνικού και ξένου τύπου), χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση 

της Αναθέτουσας Αρχής, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την 

εκτέλεση της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

Επίσης, ο Ανάδοχος δε δύναται να προβαίνει σε δημόσιες δηλώσεις σχετικά με το αντικείμενο της 

Σύμβασης χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής ούτε να συμμετέχει σε 

δραστηριότητες ασυμβίβαστες με τις υποχρεώσεις του απέναντι σε αυτήν. Επίσης, δεν  δεσμεύει την 

Αναθέτουσα αρχή, με κανένα τρόπο χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεσή της. 

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου η σύμβαση με τον ανάδοχο δύναται 

νακαταγγέλλεται μονομερώς από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Οι υποχρεώσεις  ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα μέλη της ένωσης. 
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Άρθρο 16 
Συμβατικά Έγγραφα  

 

Τα συμβατικά έγγραφα ερμηνεύονται κατά την καλή πίστη και τα συναλλακτικά ήθη και 

αλληλοσυμπληρώνονται με σκοπό την αρτιότερη και πληρέστερη εκτέλεση του Έργου και την εξασφάλιση 

του βέλτιστου αποτελέσματος για την Αναθέτουσα Αρχή. Ωστόσο, σε περίπτωση αντίφασης ή ασυμφωνίας 

μεταξύ τους, εφαρμόζονται και ισχύουν με την σειρά προτεραιότητας με την οποία παρατίθενται 

κατωτέρω:  

α) Η Σύμβαση  

β) Η αρ. ………….…… απόφαση κατακύρωσης Συντονιστή Α.Δ.Μ.-Θ. 

γ) Η Διακήρυξη αρ. 1/2022 

δ) Η προσφορά του Αναδόχου  

Η υποβληθείσα από τον Ανάδοχο προσφορά και κατά τα σημεία που δεν καλύπτεται από τις προδιαγραφές 
της Προμήθειας και την παρούσα Σύμβαση είναι δεσμευτική για τον Ανάδοχο και επ’ ωφελεία της 
Αναθέτουσας Αρχής.  

 
Άρθρο 17 
Γλώσσα  

 
1. Η Σύμβαση συντάχθηκε στην Ελληνική γλώσσα.  
2. Όλα τα έγγραφα και οι εκθέσεις που αφορούν την εκτέλεσή της, συντάσσονται στην Ελληνική 
γλώσσα. 
3. Οποιαδήποτε γραπτή ή προφορική επικοινωνία μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής, ή άλλων Φορέων 
και Υπηρεσιών και του Αναδόχου διεξάγεται στην Ελληνική γλώσσα.  
 

Άρθρο 18 
Καλόπιστη Εφαρμογή της Σύμβασης  

 

Η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος αναγνωρίζουν, ότι δεν είναι εφικτό να προβλεφθούν και να 

περιληφθούν στην παρούσα όλες οι πιθανές περιπτώσεις διενέξεων που είναι δυνατό να προκύψουν κατά 

τη διάρκεια ισχύος της, σχετικά με το αντικείμενό της. Για το λόγο αυτό, τα Μέρη αποδέχονται από κοινού 

ότι η Σύμβαση θα λειτουργήσει μεταξύ τους σύμφωνα με την καλή πίστη και χωρίς βλάβη των εκατέρωθεν 

δικαιωμάτων και υποχρεώσεων και αμφότεροι με καλή πίστη συμφωνούν για τις ενέργειες που 

απαιτούνται, προκειμένου να λύνονται τυχόν διενέξεις ή διαφορές.  

 
Άρθρο 19 

Παραίτηση Δικαιώματος 
 

Η μη άσκηση δικαιώματος από κάποιο συμβαλλόμενο μέρος δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να 

θεωρηθεί ως παραίτηση του συμβαλλόμενου μέρους να ασκήσει το δικαίωμά του αυτό στο μέλλον ή να 

θεωρηθεί ως αδρανοποίηση του σχετικού δικαιώματος του συμβαλλόμενου μέρους.  

Σε πίστωση των ανωτέρω, η Σύμβαση υπογράφεται από τον Συντονιστή της Α.Δ.Μ.-Θ .Δρ. Ιωάννη Κ. 
Σάββα, ενεργώντας εκ μέρους της Α.Δ.Μ.-Θ. και τον/την εκπρόσωπο της αναδόχου 
εταιρείας………………………………….., ………………………………, σε τρία (3) ισοδύναμα πρωτότυπα.  

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 

 
Προς: 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

Σύμφωνα με την αρ. 1/2022 Διακήρυξη διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού, άνω των ορίων, 

για την υλοποίηση του παραδοτέου 4.1.2 «Βελτίωση υποδομών του Συνοριακού Σταθμού Ευζώνων Π.Ε. Κιλκίς» και των 

σχετικών με αυτό 4.1.1 και 4.1.3 της πράξης με τον τίτλο «We Cross Borders»(IPA-CBC/CCI 2014 TC 16 I5CB 009) 

 

 ΕΙΔΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ

ΝΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 

ΦΠΑ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ

ΘΕΙΣΑ ΤΙΜΗ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΟΜΑΔΑ Δ 1. Προμήθεια μιας νέας αυτόματης γεφυροπλάστιγγας 
πιστοποιημένης μετρολογίας δυναμικότητας περίπου 60 τόνων στο ρεύμα 
εισόδου της χώρας 

  

2. Υπηρεσίες ελέγχου διακρίβωσης και έκδοση πιστοποιητικού για 
υφιστάμενη γεφυροπλάστιγγα στην έξοδο της χώρας (ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ –
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ-ΕΠΙΔΕΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I-
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΙΝΑΚΕΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ) 

  

ΣΎΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΑΞΙΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Δ/ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

 52.000,00 

 

Δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της Διακήρυξης. Η παρούσα οικονομική 
προσφορά ισχύει μέχρι και τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών του διαγωνισμού. 

………..(Τόπος)…….(Ημερομηνία)  

Ο προσφέρων 

( Ψηφιακή Υπογραφή ) 
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Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) 

 

Επισημαίνεται ότι επειδή στην σχετική υπηρεσία της διαδικτυακής πλατφόρμας PromitheusESPDint  που 

πλέον διαθέτει σε εθνικό επίπεδο το ΕΣΗΔΗΣ, το πρότυπο ΕΕΕΣ δεν έχει προσαρμοσθεί/επικαιροποιηθεί 

σύμφωνα με τις αλλαγές που επήλθαν με το ν. 4782/2021, ο οικονομικός φορέας  το συμπληρώνει ως έχει, 

εν τούτοις οι σχετικές δηλώσεις τους λογίζονται και εκλαμβάνονται ως αυτές απαιτούνται στο 

ν.4782/2021, και την παρούσα διακήρυξη, καθώς δεν υφίσταται δυνατότητα παρέμβασης στο σχετικό 

αρχείο xml. 

 

 

 

 

Στοιχείατηςδημοσίευσης 

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί 

προκήρυξηδιαγωνισμούστηνΕπίσημηΕφημερίδατηςΕυρωπαϊκήςΈνωσης,οιπληροφορίεςπουαπαιτούντ

αι στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι 

έχειχρησιμοποιηθείηηλεκτρονικήυπηρεσίαΕΕΕΣ/ΤΕΥΔγιατησυμπλήρωσητουΕΕΕΣ 

/ΤΕΥΔ.ΠαρατίθεταιησχετικήανακοίνωσηπουδημοσιεύεταιστηνΕπίσημηΕφημερίδατηςΕυρωπαϊκήςΈνω

σης: 

 

Προσωρινός αριθμόςπροκήρυξηςστηνΕΕ:αριθμός[], ημερομηνία [], σελίδα []ΑριθμόςπροκήρυξηςστηνΕΕ: 

[][][][]/S[][][][][][] 0000/S000-0000000 

 

ΕάνδενέχειδημοσιευθείπροκήρυξηδιαγωνισμούστηνΕπίσημηΕφημερίδατηςΕυρωπαϊκήςΈνωσηςήανδεν

υπάρχειυποχρέωσηδημοσίευσηςεκεί,ηαναθέτουσααρχήήοαναθέτωνφορέαςθαπρέπεινασυμπληρώσειπλ

ηροφορίεςμετιςοποίεςθαείναιδυνατήηαδιαμφισβήτητηταυτοποίησητηςδιαδικασίαςσύναψηςσύμβασης(

π.χ.παραπομπήσεδημοσίευσησεεθνικόεπίπεδο) 

 

Δημοσίευση σε εθνικόεπίπεδο:(π.χ.www.promitheus.gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης 

ΕυρωπαϊκόΕνιαίοΈγγραφοΣύμβασης(ΕΕΕΣ)/ΤυποποιημένοΈντυποΥπεύθυν

ηςΔήλωσης(ΤΕΥΔ) 
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στοΚΗΜΔΗΣ]) 

 

Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην 

ΕπίσημηΕφημερίδατηςΕυρωπαϊκήςΈνωσηςπαρακαλείστεναπαράσχετεάλλεςπληροφορίεςμετιςοπ

οίεςθαείναιδυνατήηαδιαμφισβήτητηταυτοποίησητηςδιαδικασίαςσύναψηςδημόσιαςσύμβασης. 

 

Ταυτότητατουαγοραστή 

Επίσημηονομασία: 

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΔΙΟΙΚΗΣΗΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 

 

Α.Φ.Μ.,εφόσονυπάρχει: 997612629 

Δικτυακόςτόπος(εφόσον 

υπάρχει): www.m-t.gov.gr 

Πόλη: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

Οδόςκαιαριθμός: ΚΑΘΗΓΗΤΗΡΩΣΣΙΔΗ11 

Ταχ. κωδ.: 54655 

Αρμόδιοςεπικοινωνίας:

 ΑΒΡΑΜΙΔΟΥΕΛΕΝΗ

Τηλέφωνο: 2313309151 

φαξ: 2310424346 

Ηλ.ταχ/μείο: tpdy@damt.gov.gr 

Χώρα: GR 

ΠληροφορίεςσχετικάμετηδιαδικασίασύναψηςσύμβασηςΤίτλος: 

Διακήρυξη1/22ανοικτούηλεκτρονικούμειοδοτικούδιαγω

νισμού, άνω των ορίων (Ομάδα Δ 

ΝέαγεφυροπλάστιγγαCPV:42923000-

2καιαναβάθμισηυφιστάμενηςγεφυροπλάστιγγαςCPV:79

132000-8)τηςπράξης με τον τίτλο «WeCrossBorders» 

(IPA-CBC/CCI2014TC16I5CB009) 

Σύντομηπεριγραφή: 

Προκήρυξηεπαναληπτικού,ανοικτούηλεκτρονικούμειοδοτικούδιαγωνισμού,άνωτωνορίων(Τ

εύχοςΔιακήρυξηςαρ1/2022),γιατηνεπιλογήαναδόχουμεαντικείμενοτηνολοκλήρωσητηςυλο

ποίησηςτουπαραδοτέου4.1.2«ΒελτίωσηυποδομώντουΣυνοριακούΣταθμούΕυζώνωνΠ.Ε.Κιλ

κίς»(ΟμάδαΔΝέαγεφυροπλάστιγγαCPV:42923000-

2καιαναβάθμισηυφιστάμενηςγεφυροπλάστιγγαςCPV:79132000-

http://www.m-t.gov.gr/
mailto:tpdy@damt.gov.gr
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8)τηςπράξηςμετοντίτλο«WeCrossBorders»(IPA-

CBC/CCI2014TC16I5CB009)Ηεκτιμώμενησυνολικήαξίατηςσύμβασηςανέρχεταιστοποσότω

νεξήντατεσσάρωνχιλιάδωντετρακοσίωνογδόνταευρώ(64.480,00€)συμπεριλαμβανομένουΦ

.Π.Α.24%καιπενήνταδύοχιλιάδωνευρώάνευΦ.Π.Α.(52.000,00€).Τοέργοχρηματοδοτείταιαπ

ότηνΕυρωπαϊκήΈνωση(85%)μέσωτουπρογράμματοςIPA-

CBC(CCI2014TC16I5CB009)καιαπόεθνικούςπόρους(15%)μέσωτουΠΔΕ,ενάριθμοςέργου2

018ΕΠ40860027καικωδικόMIS5032932.Ηδιάρκειατηςσύμβασηςορίζεταισετρεις(3)μήνεςαπ

ότηνημερομηνίαυπογραφήςτης. 

Αριθμόςαναφοράςαρχείουπου 

αποδίδεται στον φάκελοαπό 

τηναναθέτουσα 

αρχήήτοναναθέτονταφορέα(ε

άν 

υπάρχει): ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ1/22 

  



ΑΔΑ: 9Η0ΛΟΡ1Υ-ΧΡΒ



 

Διαγωνισμός (Τεύχος Διακήρυξης αρ 1/2022) για την επιλογή αναδόχου για την ολοκλήρωση της υλοποίησης του παραδοτέου 4.1.2 , 
Ομάδα Δ Νέα γεφυροπλάστιγγα CPV:42923000-2 και αναβάθμιση υφιστάμενης γεφυροπλάστιγγας  CPV:79132000-8,  της πράξης με 

τον τίτλο «We Cross Borders» (IPA-CBC/CCI 2014 TC 16 I5CB 009) 

Σελίδα 100 από 126 

 

 

 

ΜέροςΙΙ:Πληροφορίεςσχετικάμετονοικονομικόφορέα  

Α:ΠληροφορίεςσχετικάμετονοικονομικόφορέαΕπωνυμία: 

Οδόςκαιαριθμός: 

Ταχ.κωδ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 

Αρμόδιοςήαρμόδιοιεπικοινωνίας: 

Ηλ.ταχ/μείο: 

Τηλέφωνο: 

φαξ: 

Α.Φ.Μ.,εφόσονυπάρχει 

Δικτυακόςτόπος(εφόσονυπάρχει): 

 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία 

επιχείρηση;Ναι/Όχι 

ΟΟΦαποτελείπροστατευόμενοεργαστήριο 

Μόνοσεπερίπτωσηπρομήθειαςκατ᾽αποκλειστικότητα:οοικονομικόςφορέαςείναιπροστατευόμε

νοεργαστήριο,«κοινωνικήεπιχείρηση»ήπροβλέπειτηνεκτέλεσησυμβάσεωνστοπλαίσιοπρογρ

αμμάτωνπροστατευόμενηςαπασχόλησης; 

Απάντηση: 

Ναι/Όχι 

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ήμειονεκτούντωνεργαζομένων; 

% 

Εφόσοναπαιτείται,ορίστετηνκατηγορίαήτιςκατηγορίεςστιςοποίεςανήκουνοιενδιαφερόμενοιεργαζόμενοιμεαναπ

ηρίαήμειονεξία 

- 

Εάνησχετικήτεκμηρίωσηδιατίθεταιηλεκτρονικά,αναφέρετε:Ναι/Όχι 
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ΔιαδικτυακήΔιεύθυνση 

- 

Επακριβήστοιχείααναφοράςτωνεγγράφων 

- 

ΑρχήήΦορέαςέκδοσης 

 

ΟΟΦείναιεγγεγραμμένοςσεΕθνικόΣύστημα(Προ)Επιλογής 

Κατάπερίπτωση,οοικονομικόςφορέαςείναιεγγεγραμμένοςσεεπίσημοκατάλογοεγκεκριμέν

ωνοικονομικώνφορέωνήδιαθέτειισοδύναμοπιστοποιητικό[π.χ.βάσειεθνικούσυστήματος(π

ρο)επιλογής]; 

Απάντηση: 

Ναι/Όχι 

Αναφέρετετηνονομασίατουκαταλόγουήτουπιστοποιητικούκαιτονσχετικό 

αριθμόεγγραφήςήπιστοποίησης,κατάπερίπτωση: 

- 

Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεταιηλεκτρονικά,αναφέρετε: 

- 

Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή 
ηπιστοποίησηκαικατάπερίπτωση,τηνκατάταξηστονεπίσημοκατάλογο 

- 

Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα 

κριτήριαεπιλογής; 

Ναι/Όχι 

Οοικονομικόςφορέαςθαείναισεθέσηναπροσκομίσειβεβαίωσηπληρωμήςεισφορώνκοινωνικήςασφάλισηςκαιφ

όρωνήναπαράσχειπληροφορίεςπουθαδίνουντηδυνατότηταστηναναθέτουσααρχήήστοναναθέτονταφορέανα

τηλάβειαπευθείαςμέσωπρόσβασηςσεεθνικήβάσηδεδομένωνσεοποιοδήποτεκράτοςμέλοςαυτήδιατίθεταιδωρ

εάν; 

Ναι/Όχι 

Εάνησχετικήτεκμηρίωσηδιατίθεταιηλεκτρονικά,αναφέρετε:Ναι/Όχι 

ΔιαδικτυακήΔιεύθυνση 

- 

Επακριβήστοιχείααναφοράςτωνεγγράφων 
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- 

ΑρχήήΦορέαςέκδοσης 

OΟΦσυμμετάσχειστηδιαδικασίαμαζίμεάλλουςΟικονομικούςΦορείς 

Οοικονομικόςφορέαςσυμμετέχειστηδιαδικασίασύναψηςσύμβασηςαπόκοινούμεάλλους; 

Απάντηση: 

Ναι/Όχι 

Αναφέρετετονρόλοτουοικονομικούφορέαστηνένωση(συντονιστής,υπεύθυνοςγιασυγκεκριμένακαθήκοντα...): 

- 

Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν 

απόκοινούστηδιαδικασίασύναψηςσύμβασης: 

- 

Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσαςένωσης: 

- 

Εάνησχετικήτεκμηρίωσηδιατίθεταιηλεκτρονικά,αναφέρετε:Ναι/Όχι 

ΔιαδικτυακήΔιεύθυνση 

- 

Επακριβήστοιχείααναφοράςτωνεγγράφων 

- 

ΑρχήήΦορέαςέκδοσης 

- 

ΤμήματαπουσυμμετάσχειοΟΦ 

Κατάπερίπτωση,αναφοράτουτμήματοςήτωντμημάτωνγιαταοποίαοοικονομικόςφορέαςεπιθυμ

είναυποβάλειπροσφορά. 

Απάντηση: 

Β: Πληροφορίες σχετικάμε τουςεκπροσώπους τουοικονομικού φορέα#1Όνομα: 

Επώνυμο: 

Ημερομηνίαγέννησης: 

Τόποςγέννησης: 

Οδόςκαιαριθμός: 
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Ταχ.κωδ.: 

Πόλη: 

Χώρα: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ.ταχ/μείο: 

Θέση/Ενεργώνυπότηνιδιότητα: 

Γ:ΠληροφορίεςσχετικάμετηστήριξηστιςικανότητεςάλλωνοντοτήτωνΒασίζεταισεικανό

τητεςάλλωνοντοτήτων 

Οοικονομικόςφορέαςστηρίζεταιστιςικανότητεςάλλωνοντοτήτωνπροκειμένουναανταποκριθεί

στακριτήριαεπιλογήςπουκαθορίζονταιστομέροςIVκαιστα(τυχόν)κριτήριακαικανόνεςπουκαθο

ρίζονταιστομέροςVκατωτέρω; 

Απάντηση: 

Ναι/Όχι 

Όνοματηςοντότητας 

- 

Ταυτότητατηςοντότητας 

- 

Τύποςταυτότητας 

- 

ΚωδικοίCPV 

- 

Εάνησχετικήτεκμηρίωσηδιατίθεταιηλεκτρονικά,αναφέρετε:Ναι/Όχι 

ΔιαδικτυακήΔιεύθυνση 

- 

Επακριβήστοιχείααναφοράςτωνεγγράφων 

- 

ΑρχήήΦορέαςέκδοσης 

Δ:Πληροφορίεςσχετικάμευπεργολάβουςστηνικανότητατωνοποίωνδενστηρίζεταιοοικονομικόςφο

ρέας 



ΑΔΑ: 9Η0ΛΟΡ1Υ-ΧΡΒ



 

Διαγωνισμός (Τεύχος Διακήρυξης αρ 1/2022) για την επιλογή αναδόχου για την ολοκλήρωση της υλοποίησης του παραδοτέου 4.1.2 , 
Ομάδα Δ Νέα γεφυροπλάστιγγα CPV:42923000-2 και αναβάθμιση υφιστάμενης γεφυροπλάστιγγας  CPV:79132000-8,  της πράξης με 

τον τίτλο «We Cross Borders» (IPA-CBC/CCI 2014 TC 16 I5CB 009) 

Σελίδα 104 από 126 

 

 

Δενβασίζεταισεικανότητεςάλλωνοντοτήτων 

Οοικονομικόςφορέαςπροτίθεταινααναθέσειοποιοδήποτετμήματηςσύμβασηςσετρίτουςυπόμο

ρφήυπεργολαβίας; 

Απάντηση: 

Ναι/Όχι 

Όνοματηςοντότητας 

- 

Ταυτότητατηςοντότητας 

- 

Τύποςταυτότητας 

- 

ΚωδικοίCPV 

- 

Εάνησχετικήτεκμηρίωσηδιατίθεταιηλεκτρονικά,αναφέρετε:Ναι/Όχι 

ΔιαδικτυακήΔιεύθυνση 

- 

Επακριβήστοιχείααναφοράςτωνεγγράφων 

- 

ΑρχήήΦορέαςέκδοσης 

- 
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ΜέροςΙΙΙ:Λόγοιαποκλεισμού  

Α:Λόγοιπουσχετίζονταιμεποινικέςκαταδίκες 

Λόγοιπουσχετίζονταιμεποινικέςκαταδίκεςβάσειτωνεθνικώνδιατάξεωνγιατηνεφαρμογήτωνλόγωνπ

ουορίζονταιστοάρθρο57παράγραφος1τηςοδηγίας:Συμμετοχήσεεγκληματικήοργάνωση 

Έχειοίδιοςοοικονομικόςφορέαςήοποιοδήποτεπρόσωποτοοποίοείναιμέλοςτουδιοικητι

κού,διευθυντικούήεποπτικούτουοργάνουήέχειεξουσίαεκπροσώπησης,λήψηςαποφάσεω

νήελέγχουσεαυτόκαταδικαστείμετελεσίδικηαπόφασηγιαέναναπότουςλόγουςπουπα

ρατίθενταιστοσχετικόθεσμικόπλαίσιο,ηοποίαέχειεκδοθείπριν από πέντε έτη κατά το 

μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδοςαποκλεισμούπουεξακολουθείναισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι/Όχι 

Ημερομηνίατηςκαταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστεποιοςέχεικαταδι
καστεί 

- 

Εφόσονκαθορίζεταιαπευθείαςστηνκαταδικαστικήαπόφαση,διάρκειατηςπεριόδουαποκλεισμούκαισχετικό(-

ά)σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

πουνααποδεικνύουντηναξιοπιστίατουπαράτηνύπαρξησχετικούλόγουαποκλει

σμού(“αυτοκάθαρση”); 

Ναι/Όχι 

Περιγράψτεταμέτραπουλήφθηκαν 

- 

Εάνησχετικήτεκμηρίωσηδιατίθεταιηλεκτρονικά,αναφέρετε:Ναι/Όχι 

ΔιαδικτυακήΔιεύθυνση 

- 

Επακριβήστοιχείααναφοράςτωνεγγράφων 

- 
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ΑρχήήΦορέαςέκδοσης 

- 

 

Διαφθορά 

Έχειοίδιοςοοικονομικόςφορέαςήοποιοδήποτεπρόσωποτοοποίοείναιμέλοςτουδιοικητι

κού,διευθυντικούήεποπτικούτουοργάνουήέχειεξουσίαεκπροσώπησης,λήψηςαποφάσεω

νήελέγχουσεαυτόκαταδικαστείμετελεσίδικηαπόφασηγιαέναναπότουςλόγουςπουπα

ρατίθενταιστοσχετικόθεσμικόπλαίσιο,ηοποίαέχειεκδοθείπριν από πέντε έτη κατά το 

μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδοςαποκλεισμούπουεξακολουθείναισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι/Όχι 

Ημερομηνίατηςκαταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστεποιοςέχεικαταδικαστεί 

- 

Εφόσονκαθορίζεταιαπευθείαςστηνκαταδικαστικήαπόφαση,διάρκειατηςπεριόδουαποκλεισμούκαισχετικό(-

ά)σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

πουνααποδεικνύουντηναξιοπιστίατουπαράτηνύπαρξησχετικούλόγουαποκλει

σμού(“αυτοκάθαρση”); 

Ναι/Όχι 

 

Περιγράψτεταμέτραπουλήφθηκαν 

- 

Εάνησχετικήτεκμηρίωσηδιατίθεταιηλεκτρονικά,αναφέρετε:Ναι/Όχι 

ΔιαδικτυακήΔιεύθυνση 

- 

Επακριβήστοιχείααναφοράςτωνεγγράφων 
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- 

ΑρχήήΦορέαςέκδοσης 

- 

 

Απάτη 

Έχειοίδιοςοοικονομικόςφορέαςήοποιοδήποτεπρόσωποτοοποίοείναιμέλοςτουδιοικητι

κού,διευθυντικούήεποπτικούτουοργάνουήέχειεξουσίαεκπροσώπησης,λήψηςαποφάσεω

νήελέγχουσεαυτόκαταδικαστείμετελεσίδικηαπόφασηγιαέναναπότουςλόγουςπουπα

ρατίθενταιστοσχετικόθεσμικόπλαίσιο,ηοποίαέχειεκδοθείπριν από πέντε έτη κατά το 

μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδοςαποκλεισμούπουεξακολουθείναισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι/Όχι 

Ημερομηνίατηςκαταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστεποιοςέχεικαταδικαστεί 

- 

Εφόσονκαθορίζεταιαπευθείαςστηνκαταδικαστικήαπόφαση,διάρκειατηςπεριόδουαποκλεισμούκαισχετικό(-

ά)σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

πουνααποδεικνύουντηναξιοπιστίατουπαράτηνύπαρξησχετικούλόγουαποκλει

σμού(“αυτοκάθαρση”); 

Ναι/Όχι 

Περιγράψτεταμέτραπουλήφθηκαν 

- 

Εάνησχετικήτεκμηρίωσηδιατίθεταιηλεκτρονικά,αναφέρετε:Ναι/Όχι 

ΔιαδικτυακήΔιεύθυνση 

- 

Επακριβήστοιχείααναφοράςτωνεγγράφων 
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- 

ΑρχήήΦορέαςέκδοσης 

- 

 

Τρομοκρατικάεγκλήματαήεγκλήματασυνδεόμεναμετρομοκρατικέςδραστηριότητες 

Έχειοίδιοςοοικονομικόςφορέαςήοποιοδήποτεπρόσωποτοοποίοείναιμέλοςτουδιοικητι

κού,διευθυντικούήεποπτικούτουοργάνουήέχειεξουσίαεκπροσώπησης,λήψηςαποφάσεω

νήελέγχουσεαυτόκαταδικαστείμετελεσίδικηαπόφασηγιαέναναπότουςλόγουςπουπα

ρατίθενταιστοσχετικόθεσμικόπλαίσιο,ηοποίαέχειεκδοθείπριν από πέντε έτη κατά το 

μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδοςαποκλεισμούπουεξακολουθείναισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι/Όχι 

Ημερομηνίατηςκαταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστεποιοςέχεικαταδικαστεί 

- 

Εφόσονκαθορίζεταιαπευθείαςστηνκαταδικαστικήαπόφαση,διάρκειατηςπεριόδουαποκλεισμούκαισχετικό(-

ά)σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

πουνααποδεικνύουντηναξιοπιστίατουπαράτηνύπαρξησχετικούλόγουαποκλει

σμού(“αυτοκάθαρση”); 

Ναι/Όχι 

Περιγράψτεταμέτραπουλήφθηκαν 

- 

Εάνησχετικήτεκμηρίωσηδιατίθεταιηλεκτρονικά,αναφέρετε:Ναι/Όχι 

ΔιαδικτυακήΔιεύθυνση 

- 

Επακριβήστοιχείααναφοράςτωνεγγράφων 
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- 

ΑρχήήΦορέαςέκδοσης 

- 

 

Νομιμοποίησηεσόδωναπόπαράνομεςδραστηριότητεςήχρηματοδότησητηςτρομοκρατί

ας 

Έχειοίδιοςοοικονομικόςφορέαςήοποιοδήποτεπρόσωποτοοποίοείναιμέλοςτουδιοικητι

κού,διευθυντικούήεποπτικούτουοργάνουήέχειεξουσίαεκπροσώπησης,λήψηςαποφάσεω

νήελέγχουσεαυτόκαταδικαστείμετελεσίδικηαπόφασηγιαέναναπότουςλόγουςπουπα

ρατίθενταιστοσχετικόθεσμικόπλαίσιο,ηοποίαέχειεκδοθείπριν από πέντε έτη κατά το 

μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδοςαποκλεισμούπουεξακολουθείναισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι/Όχι 

Ημερομηνίατηςκαταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστεποιοςέχεικαταδικαστεί 

- 

Εφόσονκαθορίζεταιαπευθείαςστηνκαταδικαστικήαπόφαση,διάρκειατηςπεριόδουαποκλεισμούκαισχετικό(-

ά)σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

πουνααποδεικνύουντηναξιοπιστίατουπαράτηνύπαρξησχετικούλόγουαποκλει

σμού(“αυτοκάθαρση”); 

Ναι/Όχι 

Περιγράψτεταμέτραπουλήφθηκαν 

- 

Εάνησχετικήτεκμηρίωσηδιατίθεταιηλεκτρονικά,αναφέρετε:Ναι/Όχι 

ΔιαδικτυακήΔιεύθυνση 

- 
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Επακριβήστοιχείααναφοράςτωνεγγράφων 

- 

ΑρχήήΦορέαςέκδοσης 

- 

 

Παιδικήεργασίακαιάλλεςμορφέςεμπορίαςανθρώπων 

Έχειοίδιοςοοικονομικόςφορέαςήοποιοδήποτεπρόσωποτοοποίοείναιμέλοςτουδιοικητι

κού,διευθυντικούήεποπτικούτουοργάνουήέχειεξουσίαεκπροσώπησης,λήψηςαποφάσεω

νήελέγχουσεαυτόκαταδικαστείμετελεσίδικηαπόφασηγιαέναναπότουςλόγουςπουπα

ρατίθενταιστοσχετικόθεσμικόπλαίσιο,ηοποίαέχειεκδοθείπριν από πέντε έτη κατά το 

μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 

περίοδοςαποκλεισμούπουεξακολουθείναισχύει; 

Απάντηση: 

Ναι/Όχι 

Ημερομηνίατηςκαταδίκης 

.. 

Λόγος(-οι) 

- 

Προσδιορίστεποιοςέχεικαταδικαστεί 

- 

Εφόσονκαθορίζεταιαπευθείαςστηνκαταδικαστικήαπόφαση,διάρκειατηςπεριόδουαποκλεισμούκαισχετικό(-

ά)σημείο(-α) 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

πουνααποδεικνύουντηναξιοπιστίατουπαράτηνύπαρξησχετικούλόγουαποκλει

σμού(“αυτοκάθαρση”); 

Ναι/Όχι 

Περιγράψτεταμέτραπουλήφθηκαν 

- 

Εάνησχετικήτεκμηρίωσηδιατίθεταιηλεκτρονικά,αναφέρετε:Ναι/Όχι 

ΔιαδικτυακήΔιεύθυνση 

- 
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Επακριβήστοιχείααναφοράςτωνεγγράφων 

- 

ΑρχήήΦορέαςέκδοσης 

- 

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςΚαταβολήφόρωνήεισφορώνκοινωνικήςασφάλισης: 

Καταβολήφόρων 

Οοικονομικόςφορέαςέχειανεκπλήρωτεςυποχρεώσειςόσοναφοράτηνκαταβολήφόρων,τόσο

στηχώραστηνοποίαείναιεγκατεστημένοςόσοκαιστοκράτοςμέλοςτηςαναθέτουσαςαρχήςήτ

ουαναθέτονταφορέα,εάνείναιάλλοαπότηχώραεγκατάστασης; 

Απάντηση: 

Ναι/Όχι 

Χώραήκράτοςμέλοςγιατοοποίοπρόκειται 

- 

Ενεχόμενοποσό 

 

Μεάλλαμέσα;Διευκρινίστε:Ναι/Όχ

ι 

Διευκρινίστε: 

- 

Οοικονομικόςφορέαςέχειεκπληρώσειτιςυποχρεώσειςτου,είτεκαταβάλλοντα
ς τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικήςασφάλισης που οφείλει, 
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,των δεδουλευμένων τόκων ή των 
προστίμων, είτε υπαγόμενος 
σεδεσμευτικόδιακανονισμόγιατηνκαταβολήτους; 

Ναι/Όχι 

Περιγράψτεταμέτραπουλήφθηκαν 

- 

Hενλόγωαπόφασηείναιτελεσίδικηκαιδεσμευτική;Ναι/Όχι 

.. 

Σεπερίπτωσηκαταδικαστικήςαπόφασης,εφόσονορίζεταιαπευθείαςσε αυτήν, 

η διάρκειατης περιόδου αποκλεισμού: 
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- 

Εάνησχετικήτεκμηρίωσηδιατίθεταιηλεκτρονικά,αναφέρετε:Ναι/Όχι 

ΔιαδικτυακήΔιεύθυνση 

- 

Επακριβήστοιχείααναφοράςτωνεγγράφων 

- 

ΑρχήήΦορέαςέκδοσης 

- 

Καταβολήεισφορώνκοινωνικήςασφάλισης 

Οοικονομικόςφορέαςέχειανεκπλήρωτεςυποχρεώσειςόσοναφοράτηνκαταβολήεισφορώνκοιν

ωνικήςασφάλισης,τόσοστηχώραστηνοποίαείναιεγκατεστημένοςόσοκαιστοκράτοςμέλοςτης

αναθέτουσαςαρχήςήτουαναθέτονταφορέα,εάνείναιάλλοαπότηχώραεγκατάστασης; 

Απάντηση: 

Ναι/Όχι 

Χώραήκράτοςμέλοςγιατοοποίοπρόκειται 

- 

Ενεχόμενοποσό 

 

Μεάλλαμέσα;Διευκρινίστε:Ναι/Όχ

ι 

Διευκρινίστε: 

- 

Οοικονομικόςφορέαςέχειεκπληρώσειτιςυποχρεώσειςτου,είτεκαταβάλλοντ

ας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικήςασφάλισης που οφείλει, 

συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος 

σεδεσμευτικόδιακανονισμόγιατηνκαταβολήτους; 

Ναι/Όχι 

Περιγράψτεταμέτραπουλήφθηκαν 

- 

Hενλόγωαπόφασηείναιτελεσίδικηκαιδεσμευτική;Ναι/Όχι 
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.. 

Σεπερίπτωσηκαταδικαστικήςαπόφασης,εφόσονορίζεταιαπευθείαςσε αυτήν, 

η διάρκειατης περιόδου αποκλεισμού: 

- 

Εάνησχετικήτεκμηρίωσηδιατίθεταιηλεκτρονικά,αναφέρετε:Ναι/Όχι 

ΔιαδικτυακήΔιεύθυνση 

- 

Επακριβήστοιχείααναφοράςτωνεγγράφων 

- 

ΑρχήήΦορέαςέκδοσης 

- 

Γ:Λόγοιπουσχετίζονταιμεαφερεγγυότητα,σύγκρουσησυμφερόντωνήεπαγγελματικόπ

αράπτωμα 

Πληροφορίεςσχετικάμεπιθανήαφερεγγυότητα,σύγκρουσησυμφερόντωνήεπαγγελματικόπαράπτωμ

α 

Αθέτησητωνυποχρεώσεωνστον τομέατουπεριβαλλοντικούδικαίου 

Οοικονομικόςφορέαςέχει,ενγνώσειτου,αθετήσειτιςυποχρεώσειςτουστουςτομείςτουπεριβ

αλλοντικούδικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι/Όχι 

Περιγράψτεταμέτραπουλήφθηκαν 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

πουνααποδεικνύουντηναξιοπιστίατουπαράτηνύπαρξησχετικούλόγουαποκλει

σμού(“αυτοκάθαρση”); 

Ναι/Όχι 

Περιγράψτεταμέτραπουλήφθηκαν 

- 

Εάνησχετικήτεκμηρίωσηδιατίθεταιηλεκτρονικά,αναφέρετε:Ναι/Όχι 

ΔιαδικτυακήΔιεύθυνση 

- 
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Επακριβήστοιχείααναφοράςτωνεγγράφων 

- 

ΑρχήήΦορέαςέκδοσης 

- 

 

Αθέτησητωνυποχρεώσεωνστοντομέατουκοινωνικούδικαίου 

Οοικονομικόςφορέαςέχει,ενγνώσειτου,αθετήσειτιςυποχρεώσειςτουστουςτομείςτουκοινω

νικούδικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι/Όχι 

Περιγράψτεταμέτραπουλήφθηκαν 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

πουνααποδεικνύουντηναξιοπιστίατουπαράτηνύπαρξησχετικούλόγουαποκλει

σμού(“αυτοκάθαρση”); 

Ναι/Όχι 

Περιγράψτεταμέτραπουλήφθηκαν 

- 

Εάνησχετικήτεκμηρίωσηδιατίθεταιηλεκτρονικά,αναφέρετε:Ναι/Όχι 

ΔιαδικτυακήΔιεύθυνση 

- 

Επακριβήστοιχείααναφοράςτωνεγγράφων 

- 

ΑρχήήΦορέαςέκδοσης 

- 

Αθέτησητωνυποχρεώσεωνστοντομέατουεργατικούδικαίου 

Οοικονομικόςφορέαςέχει,ενγνώσειτου,αθετήσειτιςυποχρεώσειςτουστουςτομείςτουεργατ

ικούδικαίου; 

Απάντηση: 

Ναι/Όχι 

Περιγράψτεταμέτραπουλήφθηκαν 
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- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

πουνααποδεικνύουντηναξιοπιστίατουπαράτηνύπαρξησχετικούλόγουαποκλει

σμού(“αυτοκάθαρση”); 

Ναι/Όχι 

Περιγράψτεταμέτραπουλήφθηκαν 

- 

Εάνησχετικήτεκμηρίωσηδιατίθεταιηλεκτρονικά,αναφέρετε:Ναι/Όχι 

ΔιαδικτυακήΔιεύθυνση 

- 

Επακριβήστοιχείααναφοράςτωνεγγράφων 

- 

ΑρχήήΦορέαςέκδοσης 

- 

Πτώχευση 

Οοικονομικόςφορέαςτελείυπόπτώχευση;Απάντησ

η: 

Ναι/Όχι 

Παρακαλώαναφέρετελεπτομερείςπληροφορίες 

- 

Διευκρινίστετουςλόγουςγιατουςοποίους,ωστόσο,μπορείτεναεκτελέσετετησύμβαση.Οιπληροφορίεςαυτέςδεν

είναιαπαραίτητονα παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στηνπαρούσα περίπτωση 

έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει 

τουεφαρμοστέουεθνικούδικαίουχωρίςδυνατότηταπαρέκκλισηςότανοοικονομικόςφορέαςείναι,ωστόσο,σεθέ

σηναεκτελέσειτησύμβαση. 

- 

Εάνησχετικήτεκμηρίωσηδιατίθεταιηλεκτρονικά,αναφέρετε:Ναι/Όχι 

ΔιαδικτυακήΔιεύθυνση 

- 

Επακριβήστοιχείααναφοράςτωνεγγράφων 

- 

ΑρχήήΦορέαςέκδοσης 
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- 

 

Διαδικασίαεξυγίανσηςήειδικήςεκκαθάρισης 

Έχειυπαχθείοοικονομικόςφορέαςσεδιαδικασίαεξυγίανσηςήειδικήςεκκαθάρισης;Απάντηση: 

Ναι/Όχι 

Παρακαλώαναφέρετελεπτομερείςπληροφορίες 

- 

Διευκρινίστετουςλόγουςγιατουςοποίους,ωστόσο,μπορείτεναεκτελέσετετησύμβαση.Οιπληροφορίεςαυτέςδεν

είναιαπαραίτητονα παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στηνπαρούσα περίπτωση 

έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει 

τουεφαρμοστέουεθνικούδικαίουχωρίςδυνατότηταπαρέκκλισηςότανοοικονομικόςφορέαςείναι,ωστόσο,σεθέ

σηναεκτελέσειτησύμβαση. 

- 

Εάνησχετικήτεκμηρίωσηδιατίθεταιηλεκτρονικά,αναφέρετε:Ναι/Όχι 

ΔιαδικτυακήΔιεύθυνση 

- 

Επακριβήστοιχείααναφοράςτωνεγγράφων 

- 

ΑρχήήΦορέαςέκδοσης 

- 

 

Διαδικασίαπτωχευτικούσυμβιβασμού 

Έχειυπαχθείοοικονομικόςφορέαςσεδιαδικασίαπτωχευτικούσυμβιβασμού;Απάντηση: 

Ναι/Όχι 

Παρακαλώαναφέρετελεπτομερείςπληροφορίες 

- 

Διευκρινίστετουςλόγουςγιατουςοποίους,ωστόσο,μπορείτεναεκτελέσετετησύμβαση.Οιπληροφορίεςαυτέςδεν

είναιαπαραίτητονα παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στηνπαρούσα περίπτωση 

έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει 

τουεφαρμοστέουεθνικούδικαίουχωρίςδυνατότηταπαρέκκλισηςότανοοικονομικόςφορέαςείναι,ωστόσο,σεθέ

σηναεκτελέσειτησύμβαση. 
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- 

Εάνησχετικήτεκμηρίωσηδιατίθεταιηλεκτρονικά,αναφέρετε:Ναι/Όχι 

ΔιαδικτυακήΔιεύθυνση 

- 

Επακριβήστοιχείααναφοράςτωνεγγράφων 

- 

ΑρχήήΦορέαςέκδοσης 

- 

 

Ανάλογηκατάστασηπροβλεπόμενησεεθνικέςνομοθετικέςκαικανονιστικέςδιατάξεις 

Βρίσκεταιοοικονομικόςφορέαςσεοποιαδήποτεανάλογηκατάστασηπροκύπτουσααπόπαρόμοια

διαδικασίαπροβλεπόμενησεεθνικέςνομοθετικέςκαικανονιστικέςδιατάξεις; 

Απάντηση: 

Ναι/Όχι 

Παρακαλώαναφέρετελεπτομερείςπληροφορίες 

- 

Διευκρινίστετουςλόγουςγιατουςοποίους,ωστόσο,μπορείτεναεκτελέσετετησύμβαση.Οιπληροφορίεςαυτέςδεν

είναιαπαραίτητονα παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στηνπαρούσα περίπτωση 

έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει 

τουεφαρμοστέουεθνικούδικαίουχωρίςδυνατότηταπαρέκκλισηςότανοοικονομικόςφορέαςείναι,ωστόσο,σεθέ

σηναεκτελέσειτησύμβαση. 

- 

Εάνησχετικήτεκμηρίωσηδιατίθεταιηλεκτρονικά,αναφέρετε:Ναι/Όχι 

ΔιαδικτυακήΔιεύθυνση 

- 

Επακριβήστοιχείααναφοράςτωνεγγράφων 

- 

ΑρχήήΦορέαςέκδοσης 

- 

Υπόαναγκαστικήδιαχείρισηαπόεκκαθαριστήήαπότοδικαστήριο 

Tελείοοικονομικόςφορέαςυπόαναγκαστικήδιαχείρισηαπόεκκαθαριστήήαπότοδικαστήριο; 
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Απάντηση: 

Ναι/Όχι 

Παρακαλώαναφέρετελεπτομερείςπληροφορίες 

- 

Διευκρινίστετουςλόγουςγιατουςοποίους,ωστόσο,μπορείτεναεκτελέσετετησύμβαση.Οιπληροφορίεςαυτέςδεν

είναιαπαραίτητονα παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στηνπαρούσα περίπτωση 

έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει 

τουεφαρμοστέουεθνικούδικαίουχωρίςδυνατότηταπαρέκκλισηςότανοοικονομικόςφορέαςείναι,ωστόσο,σεθέ

σηναεκτελέσειτησύμβαση. 

- 

Εάνησχετικήτεκμηρίωσηδιατίθεταιηλεκτρονικά,αναφέρετε:Ναι/Όχι 

ΔιαδικτυακήΔιεύθυνση 

- 

Επακριβήστοιχείααναφοράςτωνεγγράφων 

- 

ΑρχήήΦορέαςέκδοσης 

Αναστολήεπιχειρηματικώνδραστηριοτήτων 

Έχουνανασταλείοιεπιχειρηματικέςδραστηριότητεςτουοικονομικούφορέα; 

Απάντηση: 

Ναι/Όχι 

Παρακαλώαναφέρετελεπτομερείςπληροφορίες 

- 

Διευκρινίστετουςλόγουςγιατουςοποίους,ωστόσο,μπορείτεναεκτελέσετετησύμβαση.Οιπληροφορίεςαυτέςδεν

είναιαπαραίτητονα παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στηνπαρούσα περίπτωση 

έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει 

τουεφαρμοστέουεθνικούδικαίουχωρίςδυνατότηταπαρέκκλισηςότανοοικονομικόςφορέαςείναι,ωστόσο,σεθέ

σηναεκτελέσειτησύμβαση. 

- 

Εάνησχετικήτεκμηρίωσηδιατίθεταιηλεκτρονικά,αναφέρετε:Ναι/Όχι 

ΔιαδικτυακήΔιεύθυνση 

- 
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Επακριβήστοιχείααναφοράςτωνεγγράφων 

- 

ΑρχήήΦορέαςέκδοσης 

Ένοχοςσοβαρούεπαγγελματικούπαραπτώματος 

Έχειδιαπράξειοοικονομικόςφορέαςσοβαρόεπαγγελματικόπαράπτωμα;Απάντηση: 

Ναι/Όχι 

Παρακαλώαναφέρετελεπτομερείςπληροφορίες 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

πουνααποδεικνύουντηναξιοπιστίατουπαράτηνύπαρξησχετικούλόγουαποκλει

σμού(“αυτοκάθαρση”); 

Ναι/Όχι 

Περιγράψτεταμέτραπουλήφθηκαν 

- 

Εάνησχετικήτεκμηρίωσηδιατίθεταιηλεκτρονικά,αναφέρετε:Ναι/Όχι 

ΔιαδικτυακήΔιεύθυνση 

- 

Επακριβήστοιχείααναφοράςτωνεγγράφων 

- 

ΑρχήήΦορέαςέκδοσης 

- 

Συμφωνίεςμεάλλουςοικονομικούςφορείςμεστόχοτηστρέβλωσητουανταγωνισμού 

Έχεισυνάψειοοικονομικόςφορέαςσυμφωνίεςμεάλλουςοικονομικούςφορείςμεσκοπότηστρέ

βλωσητουανταγωνισμού; 

Απάντηση: 

Ναι/Όχι 

Παρακαλώαναφέρετελεπτομερείςπληροφορίες 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

πουνααποδεικνύουντηναξιοπιστίατουπαράτηνύπαρξησχετικούλόγουαποκλει

σμού(“αυτοκάθαρση”); 
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Ναι/Όχι 

Περιγράψτεταμέτραπουλήφθηκαν 

- 

Εάνησχετικήτεκμηρίωσηδιατίθεταιηλεκτρονικά,αναφέρετε:Ναι/Όχι 

ΔιαδικτυακήΔιεύθυνση 

- 

Επακριβήστοιχείααναφοράςτωνεγγράφων 

- 

ΑρχήήΦορέαςέκδοσης 

- 

 

Σύγκρουσησυμφερόντωνλόγωτηςσυμμετοχήςτουστηδιαδικασίασύναψηςσύμβασης 

Γνωρίζειοοικονομικόςφορέαςτηνύπαρξητυχόνσύγκρουσηςσυμφερόντωνλόγωτηςσυμμετοχή

ςτουστηδιαδικασίασύναψηςσύμβασης; 

Απάντηση: 

Ναι/Όχι 

Παρακαλώαναφέρετελεπτομερείςπληροφορίες 

- 

Εάνησχετικήτεκμηρίωσηδιατίθεταιηλεκτρονικά,αναφέρετε:Ναι/Όχι 

ΔιαδικτυακήΔιεύθυνση 

- 

Επακριβήστοιχείααναφοράςτωνεγγράφων 

- 

ΑρχήήΦορέαςέκδοσης 

- 

Παροχήσυμβουλώνήεμπλοκήστηνπροετοιμασίατηςδιαδικασίαςσύναψηςτηςσύμβασης 

Έχειπαράσχειοοικονομικόςφορέαςήεπιχείρησησυνδεδεμένημεαυτόνσυμβουλέςστηνανα

θέτουσααρχήήστοναναθέτονταφορέαήέχειμεάλλοτρόποεμπλακείστηνπροετοιμασίατηςδ

ιαδικασίαςσύναψηςτηςσύμβασης; 

Απάντηση: 
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Ναι/Όχι 

Παρακαλώαναφέρετελεπτομερείςπληροφορίες 

- 

Εάνησχετικήτεκμηρίωσηδιατίθεταιηλεκτρονικά,αναφέρετε:Ναι/Όχι 

ΔιαδικτυακήΔιεύθυνση 

- 

Επακριβήστοιχείααναφοράςτωνεγγράφων 

- 

ΑρχήήΦορέαςέκδοσης 

- 

Πρόωρηκαταγγελία,αποζημιώσειςήάλλεςπαρόμοιεςκυρώσεις 

Έχειυποστείοοικονομικόςφορέαςπρόωρηκαταγγελίαπροηγούμενηςδημόσιαςσύμβασης,προ

ηγούμενηςσύμβασηςμεαναθέτονταφορέαήπροηγούμενηςσύμβασηςπαραχώρησης,ήεπιβολ

ήαποζημιώσεωνήάλλωνπαρόμοιωνκυρώσεωνσεσχέσημετηνενλόγωπροηγούμενησύμβαση; 

Απάντηση: 

Ναι/Όχι 

Παρακαλώαναφέρετελεπτομερείςπληροφορίες 

- 

Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

πουνααποδεικνύουντηναξιοπιστίατουπαράτηνύπαρξησχετικούλόγουαποκλει

σμού(“αυτοκάθαρση”); 

Ναι/Όχι 

Περιγράψτεταμέτραπουλήφθηκαν 

- 

Εάνησχετικήτεκμηρίωσηδιατίθεταιηλεκτρονικά,αναφέρετε:Ναι/Όχι 

ΔιαδικτυακήΔιεύθυνση 

- 

Επακριβήστοιχείααναφοράςτωνεγγράφων 

- 

ΑρχήήΦορέαςέκδοσης 

- 
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Ψευδείςδηλώσεις,απόκρυψηπληροφοριών,ανικανότηταυποβολήςδικαιολογητικών,απόκτησηε

μπιστευτικώνπληροφοριών 

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών 

ψευδώνδηλώσεωνκατάτηνπαροχήτωνπληροφοριώνπουαπαιτούνταιγιατηνεξακρίβωσητης

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) 

έχειαποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, 

χωρίςκαθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή 

τοναναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο 

τηδιαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 

νααποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν 

αθέμιτοπλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ 

αμελείαςπαραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 

αποφάσειςπουαφορούντοναποκλεισμό,τηνεπιλογήήτηνανάθεση; 

Απάντηση: 

Ναι/Όχι 

Εάνησχετικήτεκμηρίωσηδιατίθεταιηλεκτρονικά,αναφέρετε:Ναι/Όχι 

ΔιαδικτυακήΔιεύθυνση 

- 

Επακριβήστοιχείααναφοράςτωνεγγράφων 

- 

ΑρχήήΦορέαςέκδοσης 

- 
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ΜέροςIV:Κριτήριαεπιλογής  

Α:Καταλληλότητα 

Οοικονομικόςφορέαςπρέπειναπαράσχειπληροφορίεςμόνονόταντασχετικάκριτήριαεπιλογής

έχουνπροσδιοριστείαπότηναναθέτουσααρχήήτοναναθέτονταφορέαστησχετικήπροκήρυξη/

γνωστοποίησηήσταέγγραφατηςδιαδικασίαςσύναψηςσύμβασηςπουαναφέρονταιστηνπρο

κήρυξη 

/γνωστοποίηση. 

Εγγραφήστοσχετικόεπαγγελματικόμητρώο 

Οοικονομικόςφορέαςείναιεγγεγραμμένοςστασχετικάεπαγγελματικάμητρώαπουτη

ρούνταιστοκράτοςμέλοςεγκατάστασήςτου,όπωςπεριγράφεταιστοπαράρτημαXIτη

ςοδηγίας2014/24/ΕΕ·οιοικονομικοίφορείςαπόορισμένακράτημέλημπορείναοφείλου

ννασυμμορφώνονταιμεάλλεςαπαιτήσειςπουκαθορίζονταιστοπαράρτημααυτό. 

Απάντηση: 

Ναι/Όχι 

Εάνησχετικήτεκμηρίωσηδιατίθεταιηλεκτρονικά,αναφέρετε:Ναι/Όχι 

ΔιαδικτυακήΔιεύθυνση 

- 

Επακριβήστοιχείααναφοράςτωνεγγράφων 

- 

ΑρχήήΦορέαςέκδοσης 

 

Εγγραφήστοσχετικόεμπορικόμητρώο 

Οοικονομικόςφορέαςείναιεγγεγραμμένοςστασχετικάεμπορικάμητρώαπουτηρούν

ταιστοκράτοςμέλοςεγκατάστασήςτου,όπωςπεριγράφεταιστοπαράρτημαXIτηςοδ

ηγίας2014/24/ΕΕ·οιοικονομικοίφορείςαπόορισμένακράτημέλημπορείναοφείλουνν

ασυμμορφώνονταιμεάλλεςαπαιτήσειςπουκαθορίζονταιστοπαράρτημααυτό. 

Απάντηση: 

Ναι/Όχι 

Εάνησχετικήτεκμηρίωσηδιατίθεταιηλεκτρονικά,αναφέρετε:Ναι/Όχι 

ΔιαδικτυακήΔιεύθυνση 

- 
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Επακριβήστοιχείααναφοράςτωνεγγράφων 

- 

ΑρχήήΦορέαςέκδοσης 

-Γ:Τεχνικήκαιεπαγγελματικήικανότητα 

Οοικονομικόςφορέαςπρέπειναπαράσχειπληροφορίεςμόνονόταντασχετικάκριτήριαεπιλογής

έχουνπροσδιοριστείαπότηναναθέτουσααρχήήτοναναθέτονταφορέαστησχετικήπροκήρυξη/

γνωστοποίησηήσταέγγραφατηςδιαδικασίαςσύναψηςσύμβασηςπουαναφέρονταιστηνπρο

κήρυξη 

/γνωστοποίηση. 

Γιατιςσυμβάσειςπρομηθειών:παραδόσειςείδουςπουέχειπροσδιοριστεί 

Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: Κατά τη διάρκεια της 

περιόδουαναφοράς, ο οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 

κυριότερεςπαραδόσειςτουείδουςπουέχειπροσδιοριστεί:Κατάτησύνταξητουσχετι

κούκαταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους δημόσιους 

ήιδιωτικούς παραλήπτες. Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως 

τρίαέτηκαιναεπιτρέπουντηντεκμηρίωσηπείραςπουυπερβαίνειτατρίαέτη. 

Περιγραφή 

- 

Ποσό 

 

ΗμερομηνίαΈναρξης-ΗμερομηνίαΛήξης 

..-.. 

Αποδέκτες 

- 

Εάνησχετικήτεκμηρίωσηδιατίθεταιηλεκτρονικά,αναφέρετε:Ναι/Όχι 

ΔιαδικτυακήΔιεύθυνση 

- 

Επακριβήστοιχείααναφοράςτωνεγγράφων 

ΑρχήήΦορέαςέκδοσης 
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Λήξη  

ΜέροςVΙ:Τελικέςδηλώσεις 

Οκάτωθιυπογεγραμμένος,δηλώνωεπισήμωςότιταστοιχείαπουέχωαναφέρεισύμ

φωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω 

πλήρηεπίγνωσητωνσυνεπειώνσεπερίπτωσησοβαρώνψευδώνδηλώσεων. 

 

Οκάτωθιυπογεγραμμένος,δηλώνωεπισήμωςότιείμαισεθέση,κατόπιναιτήματοςκαιχωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές 

μορφέςαποδεικτικώνεγγράφωνπουαναφέρονται,εκτόςεάν: 

 

α)Ηαναθέτουσααρχήήοαναθέτωνφορέαςέχειτηδυνατότηταναλάβειτασχετικάδικαιολογητικ

άαπευθείαςμεπρόσβασησεεθνικήβάσηδεδομένωνσεοποιοδήποτεκράτοςμέλοςαυτήδιατίθετ

αιδωρεάν[υπότηνπροϋπόθεσηότιοοικονομικόςφορέαςέχειπαράσχειτιςαπαραίτητεςπληροφ

ορίες(διαδικτυακήδιεύθυνση,αρχήήφορέαέκδοσης,επακριβήστοιχείααναφοράςτωνεγγράφ

ων)πουπαρέχουντηδυνατότηταστηναναθέτουσααρχήήστοναναθέτονταφορέανατοπράξει]

ή 

 

β)Απότις18Οκτωβρίου2018τοαργότερο(ανάλογαμετηνεθνικήεφαρμογήτουάρθρου59παρά

γραφος5δεύτεροεδάφιοτηςοδηγίας2014/24/ΕΕ),ηαναθέτουσααρχήήοαναθέτωνφορέαςέχ

ουνήδηστηνκατοχήτουςτασχετικάέγγραφα. 

 

Οκάτωθιυπογεγραμμένοςδίδωεπισήμωςτησυγκατάθεσήμουστηναναθέτουσααρχήήτονανα

θέτονταφορέα,όπωςκαθορίζεταιστοΜέροςΙ,ενότηταΑ,προκειμένουνααποκτήσειπρόσβαση

σεδικαιολογητικάτωνπληροφοριώνπουέχουνυποβληθείστοΜέροςΙΙΙκαιτοΜέροςIVτουπαρόν

τοςΕυρωπαϊκούΕνιαίουΕγγράφουΣύμβασηςγιατουςσκοπούςτηςδιαδικασίαςσύναψηςσύμβα

σης,όπωςκαθορίζεταιστοΜέροςΙ. 

 

Ημερομηνία,τόποςκαι,όπουζητείταιήαπαιτείται,υπογραφή(-

ές):Ημερομηνία 

ΤόποςΥπογραφ

ή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που 

υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και 

τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους 

της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του 

παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος 

Προσφέροντος. 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η 

προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα 

ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση 

των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών. 

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για 

λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές 

του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε 

περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο 

πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 

προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης, και 

μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή 

ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η 

νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά με 

δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω 

περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να 

ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 

απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. 

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου 

και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη 

καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε 

άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 
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