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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ�ΑΡΥΗ�ΚΑΙ�ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ�ΤΜΒΑΗ

1.1 ην�ρεία�Αλα�έηνπζαο�Αξρήο�

 

Επωνυμία ΔΘ�ΟΣ�ΓΟΤΥΝΑΣ 

Τα�υδρομ��ι�δ�εφκυνςθ ΑΝΤΟΝΛΝΟ�ΝΤΛ�ΒΛΤΑ�1 

Ρόλθ ΑΓΛΟΛ�ΔΕ�Α 

Τα�υδρομ��όσ��ωδ��όσ 700 12 

Χ�ρα1 Ε��ΑΔΑ 

�ωδ��όσ�ΝUTS2  

Τθλζ�ωνο 2892 340321 

�αξ 28920 31491 

Θλε�τρον��ό�Τα�υδρομείο� gortyna@0440.syzefxis.gov.gr 

Αρμόδ�οσ�γ�α�πλθρο�ορίεσ3 Τ�Θ�Α�ΡΟ�ΘΚΕΛΩΝ 

Γ.�αηανά�θ 

Γεν��ι�Δ�εφκυνςθ�ςτο�δ�αδί�τυο��(URL) www.gortyna.gov.gr 

Δ�εφκυνςθ�του�προ�ίλ�αγοραςτι�ςτο�δ�αδί�τυο�(URL)4  

 

Είδοσ�Ανακζτουςασ�Αρχισ� 

Θ�Ανακζτουςα�Αρ�ι�είνα�� ΟΤΑ �α��ανι�ε��ςτθν�Γεν��ι��υβζρνθςθ. 

   

Στο�χεία�Επ��ο�νωνίασ� 

α)�Τα�ζγγρα�α�τθσ�ςφμβαςθσ�είνα��δ�ακζς�μα�γ�α�ελεφκερθ,�πλιρθ,�άμεςθ�&�δωρεάν�θλε�τρον��ι 
πρόςβαςθ�ςτθν�δ�εφκυνςθ�(URL):�μζςω�τθσ�δ�αδ��τυα�ισ�πφλθσ�www.promitheus.gov.gr�του�Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 
β)�Ο��προς�ορζσ�πρζπε��να�υποβάλλοντα��θλε�τρον��ά�ςτθν�δ�εφκυνςθ�:�www.promitheus.gov.gr 
γ)�Ρερα�τζρω�πλθρο�ορίεσ�είνα��δ�ακζς�μεσ�από�τθν�προανα�ερκείςα�δ�εφκυνςθ:�www.gortyna.gov.gr 

1.2 ην�ρεία���αδ��αζίαο-Υξ�καηνδόη�ζ�

Είδοσ�δ�αδ��αςίασ� 

Ο�δ�αγων�ςμόσ�κα�δ�εξα�κεί�με τθν�ανο��τι�δ�αδ��αςία�του�άρκρου�27�του�ν.�4412/16.� 

 

Χρθματοδότθςθ�τθσ�ςφμβαςθσ5 

�ορζασ��ρθματοδότθςθσ�τθσ�παροφςασ�ςφμβαςθσ�είνα�� ο� Διμοσ�Γόρτυνασ . Θ�ςυνολ��ι�ε�τ�μ�μενθ�αξία�
του�προχπολογ�ςμοφ�ανζρ�ετα��ςτο�ποςό�των�149.699,00�€�ςυμπερ�λαμβανομζνου �ΡΑ�24%�(προχπολογ�ςμόσ�
�ωρίσ��ΡΑ:�120.725,00€��α��δαπάνθ��.Ρ.Α.�24%:�28.974,00€). 

Θ�δαπάνθ�γ�α�τθν�εν�ςφμβαςθ�βαρφνε��τθν�με��.Α.�:�20.7135.0503 ς�ετ��ι�πίςτωςθ�του�προχπολογ�ςμοφ�
του�ο��ονομ��οφ�ζτουσ�2018  του��ορζα�6  
Θ�παροφςα�ςφμβαςθ��ρθματοδοτείτα� από�Ζςοδα . 

                                                           
1
 �όνο�γ�α�ςυμβάςε�σ�άνω�των�ορίων� 

2
 �όνο�γ�α�ςυμβάςε�σ�άνω�των�ορίων� 

3
 Συμπλθρ�νετα�� το� όνομα,� θ� δ�εφκυνςθ,� ο� αρ�κμόσ� τθλε��νου� �α�� τθλεομο�οτυπ��οφ� μθ�ανιματοσ� (FAX),� θ� δ�εφκυνςθ�

θλε�τρον��οφ� τα�υδρομείου� (e-mail)� τθσ�υπθρεςίασ�που�δ�ενεργεί� τον�δ�αγων�ςμό,��ακ�σ� �α��ο�αρμόδ�οσ�υπάλλθλοσ� τθσ�
υπθρεςίασ�αυτισ,�άρκρο�53�παρ.�2�περ.�γ�του�ν.�4412/2016�� 

4
 Ε�όςον�υπάρ�ε���α��γ�α�ςυμβάςε�σ�άνω�των�ορίων�� 

5
 Άρκρο�53�παρ.�2�εδ.�η��ν.�4412/2016 

6
 Ανα�ζροντα��τα�ςτο��εία�του��ορζα,�τθσ�Συλλογ��ισ�Από�αςθσ��α��του��ωδ��οφ�Αρ�κμοφ�Εξόδων�τουσ�οποίουσ�βαρφνε��θ�

πίςτωςθ�γ�α�τθν��ρθματοδότθςθ�τθσ�ςφμβαςθσ 
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Σελίδα�5 

 

1.3 πλν�η��ή�Πεξ�γξαθή�θπζ��νύ��α��ν��νλνκ��νύ�αλη��ε�κέλνπ�η�ο�ζύκβαζ�ο�

Αντ��είμενο�τθσ�ςφμβαςθσ��είνα��«H προμικε�α��άδων�απορρ�μμάτων�γ�α�2018». Τα�προσ�προμικε�α�είδθ�
�ατατάςςοντα��ςτουσ�α�όλουκουσ��ωδ��οφσ�του��ο�νοφ��εξ�λογίου�δθμοςίων�ςυμβάςεων�(CPV) : 
44613700-7(απορριμματοφόροι�κάδοι). 

 
Θ�παροφςα�ςφμβαςθ�αποτελείτα��από�τα��άτωκ��τμιματα. 
439 πλαςτ��oί�τροχιλατο���άδο��απορρ�μμάτων�των�1.100�λίτρων�μθ�αν��ισ�απο�ομ�δισ,�ε�τ�μ�μενθσ�
αξίασ�120.725,00€��ωρίσ�το �ΡΑ�24%. 
 
Θ�ςφμβαςθ�κα�ανατεκεί�με�το��ρ�τιρ�ο�τθσ�πλζον�ςυμ�ζρουςασ�από�ο��ονομ��ι�άποψθ�προς�οράσ, 
βάςε��τθσ�τ�μισ. Αυτι��ακορίηετα��:�ωσ�το μεγαλφτερο�ποςοςτό�ζ�πτωςθσ�ςε�α�ζρα�εσ�μονάδεσ�επί�το�σ�
ε�ατό�(%)�. 
 

Θ� ε�τ�μ�μενθ� αξία� τθσ� ςφμβαςθσ� ανζρ�ετα�� ςτο� ποςό� των� 149.699,00� €�   ςυμπερ�λαμβανομζνου��ΡΑ��
24%�(προχπολογ�ςμόσ��ωρίσ��ΡΑ:�€�120.725,00  �ΡΑ�:�28.974,00€�). 

1.4 Θεζκ��ό��ιαίζ�ν�

Θ�ανάκεςθ��α��ε�τζλεςθ�τθσ�ςφμβαςθσ�δ�ζπετα��από�τθν��είμενθ�νομοκεςία��α��τ�σ��ατϋ�εξους�οδότθςθ�
αυτισ�ε�δοκείςεσ��ανον�ςτ��ζσ�πράξε�σ,�όπωσ��ς�φουν��α���δίωσ7: 

 του�ν.�4412/2016�(Α'�147)�“Δθμός�εσ�υμβάςε�σ�Ζργων,�Προμθκε��ν��α��Τπθρες��ν�(προςαρμογι�ςτ�σ�
Οδθγίεσ�2014/24/�ΕΕ��α��2014/25/ΕΕ)» 

 του� ν.� 4314/2014� (Α'� 265)8, “Α)� Γ�α� τθ� δ�αχείρ�ςθ,� τον� ζλεγχο� �α�� τθν� ε�αρμογι� αναπτυξ�α��ν�
παρεμβάςεων�γ�α�τθν�προγραμματ��ι�περίοδο�2014−2020,�Β)�Ενςωμάτωςθ�τθσ�Οδθγίασ�2012/17�του�
Ευρωπαϊ�οφ� Κο�νοβουλίου� �α�� του� υμβουλίου� τθσ� 13θσ� Ιουνίου� 2012� (ΕΕ� L 156/16.6.2012)� ςτο�
ελλθν��ό�δί�α�ο,�τροποποίθςθ�του�ν.�3419/2005�(Α'�297)��α��άλλεσ�δ�ατάξε�σ”��α��του�ν.�3614/2007�(Α'�
267)�«Δ�αχείρ�ςθ,�ζλεγχοσ��α��ε�αρμογι�αναπτυξ�α��ν�παρεμβάςεων�γ�α�τθν�προγραμματ��ι�περίοδο�
2007 -2013», 

 του�ν.�4270/2014�(Α'�143)�«Αρχζσ�δθμος�ονομ��ισ�δ�αχείρ�ςθσ��α��εποπτείασ�(ενςωμάτωςθ�τθσ�Οδθγίασ�
2011/85/ΕΕ)�– δθμός�ο�λογ�ςτ��ό��α��άλλεσ�δ�ατάξε�σ», 

 του�ν.�4250/2014�(Α'�74)�«Δ�ο��θτ��ζσ�Απλουςτεφςε�σ�- Καταργιςε�σ,�υγχωνεφςε�σ�Νομ���ν�Προς�πων�
�α�� Τπθρες��ν� του� Δθμοςίου� Σομζα-Σροποποίθςθ� Δ�ατάξεων� του� π.δ.� 318/1992� (Αϋ161)� �α�� λο�πζσ�
ρυκμίςε�σ»��α��ε�δ��ότερα�τ�σ�δ�ατάξε�σ�του�άρκρου�1,   

 τθσ�παρ.�Η�του�Ν.�4152/2013�(Α'�107)�«Προςαρμογι�τθσ�ελλθν��ισ�νομοκεςίασ�ςτθν�Οδθγία�2011/7�τθσ�
16.2.2011�γ�α�τθν��αταπολζμθςθ�των��ακυςτεριςεων�πλθρωμ�ν�ςτ�σ�εμπορ��ζσ�ςυναλλαγζσ»,� 

 του�ν.�4129/2013�(Α’�52)�«Κφρωςθ�του�Κ�δ��α�Νόμων�γ�α�το�Ελεγ�τ��ό�υνζδρ�ο» 

 του�άρκρου�26�του�ν.4024/2011�(Α�226)�«υγ�ρότθςθ�ςυλλογ���ν�οργάνων�τθσ�δ�οί�θςθσ��α��ορ�ςμόσ�
των�μελ�ν�τουσ�με��λιρωςθ»,9 

 του�ν.�4013/2011� (Α’�204)�«φςταςθ�εν�αίασ�Ανεξάρτθτθσ�Αρχισ�Δθμοςίων�υμβάςεων��α��Κεντρ��οφ�
Ηλε�τρον��οφ�Μθτρ�ου�Δθμοςίων�υμβάςεων…»,� 

                                                           
7 Ρροςκι�εσ��α��εν�γζνε��προςαρμογζσ�άρκρων�τθσ�δ�α�ιρυξθσ�(πζραν�των�όςων�ιδθ�προβλζποντα��ρθτά�ςτο��είμενο��α��τ�σ�

υποςθμε��ςε�σ�τθσ�δ�α�ιρυξθσ),�μποροφν�να�προςτίκεντα���α��να�περ�λαμβάνοντα�,�μόνο�ε�όςον�είνα��απόλυτα�ςυμβατζσ�
με�τθν��ς�φουςα�νομοκεςία,�ςτο�πλαίς�ο�τθσ�ριτρασ�ευελ�ξίασ. 

8
 Ε�όςον�πρό�ε�τα��γ�α�ςφμβαςθ�που�ςυγ�ρθματοδοτείτα��από�πόρουσ�τθσ�Ευρωπαϊ�ισ�Ζνωςθσ.� 

9
 �όνο�ε�όςον�επ�λεγεί�θ�δ�ενζργε�α��λιρωςθσ��γ�α�τθ�ςυγ�ρότθςθ�ςυλλογ���ν�οργάνων 
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 του�ν.�3861/2010�(Α’�112)�«Ενίςχυςθ�τθσ�δ�α�άνε�ασ�με�τθν�υποχρεωτ��ι�ανάρτθςθ�νόμων��α��πράξεων�
των��υβερνθτ���ν,�δ�ο��θτ���ν��α��αυτοδ�ο��θτ���ν�οργάνων�ςτο�δ�αδί�τυο�"Πρόγραμμα�Δ�αφγε�α"��α��
άλλεσ�δ�ατάξε�σ”, 

 του�άρκρου�4�του�π.δ.�118/07 (Αϋ150)10 *ςυμπλθρ�νετα���ατά�περίπτωςθ+ 

 του� άρκρου� 5� τθσ� από�αςθσ� με� αρ�κμ.� 11389/1993� (Βϋ� 185)� του� Υπουργοφ�
Εςωτερ���ν11*ςυμπλθρ�νετα���ατά�περίπτωςθ+ 

 του�ν.�3548/2007�(Α’�68)�«Καταχ�ρ�ςθ�δθμος�εφςεων�των��ορζων�του�Δθμοςίου�ςτο�νομαρχ�α�ό��α��
τοπ��ό�Σφπο �α��άλλεσ�δ�ατάξε�σ»,�� 

 του� ν.� 3310/2005� (Α'� 30)� “Μζτρα� γ�α� τθ� δ�ας�άλ�ςθ� τθσ� δ�α�άνε�ασ� �α�� τθν� αποτροπι�
�αταςτρατθγιςεων� �ατά� τθ� δ�αδ��αςία� ςφναψθσ� δθμοςίων� ςυμβάςεων”� γ�α� τθ� δ�αςταφρωςθ� των�
ςτο��είων� του� αναδό�ου� με� τα� ςτο��εία� του� Ε.Σ..,� του� π.δ/τοσ� 82/1996� (Α'� 66)� «Ονομαςτ��οποίθςθ��
μετοχ�ν� Ελλθν���ν� Ανωνφμων� Ετα�ρε��ν� που� μετζχουν� ςτ�σ� δ�αδ��αςίεσ� ανάλθψθσ� ζργων� ι�
προμθκε��ν� του�Δθμοςίου�ι� των� νομ���ν�προς�πων� του� ευρφτερου�δθμός�ου� τομζα»12,� τθσ� �ο�νισ�
από�αςθσ� των� Υπουργ�ν� Ανάπτυξθσ� �α�� Επ��ρατείασ με� αρ.� 20977/2007� (Β’� 1673)� ς�ετ��ά� με� τα�
‘’Δ��α�ολογθτ��ά� γ�α� τθν� τιρθςθ� των� μθτρ�ων� του� ν.3310/2005,� όπωσ� τροποπο�ικθ�ε� με� το�
ν.3414/2005’’,� �ακ�σ� �α�� τθσ� από�αςθσ� του� Υ�υπουργοφ� Ο��ονομίασ� �α�� Ο��ονομ���ν� με�
αρ�κμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005� (Βϋ� 1590)� “Κακορ�ςμόσ� χωρ�ν� ςτ�σ� οποίεσ� λε�τουργοφν� εξωχ�ρ�εσ�
ετα�ρίεσ”,*ςυμπλθρ�νετα���ατά�περίπτωςθ+ 

 του�ν.�2859/2000�(Α’�248)�«Κφρωςθ�Κ�δ��α�Φόρου�Προςτ�κζμενθσ�Αξίασ»,� 

 του�ν.2690/1999�(Α'�45)�“Κφρωςθ�του�Κ�δ��α�Δ�ο��θτ��ισ�Δ�αδ��αςίασ��α��άλλεσ�δ�ατάξε�σ”���α���δίωσ�
των�άρκρων�7��α��13�ζωσ�15, 

 του�ν.�2121/1993�(Α'�25)�“Πνευματ��ι�Ιδ�ο�τθςία,�υγγεν��ά�Δ��α��ματα��α��Πολ�τ�ςτ��ά�Θζματα”,� 

 του� π.δ� 28/2015� (Α'� 34)� “Κωδ��οποίθςθ� δ�ατάξεων� γ�α� τθν� πρόςβαςθ� ςε� δθμός�α� ζγγρα�α� �α��
ςτο�χεία”,� 

 του�π.δ.�80/2016�(Αϋ145)�“Ανάλθψθ�υπο�ρε�ςεων�από�τουσ�Δ�ατά�τεσ” 

 τθσ�με�αρ.�57654� (Β’�1781/23.5.2017)�Από�αςθσ�του�Υπουργοφ�Ο��ονομίασ��α��Ανάπτυξθσ�«Ρφκμ�ςθ�
ε�δ��ότερων� κεμάτων� λε�τουργίασ� �α�� δ�αχείρ�ςθσ� του� Κεντρ��οφ� Ηλε�τρον��οφ�Μθτρ�ου� Δθμοςίων�
υμβάςεων�(ΚΗΜΔΗ)�του�Τπουργείου�Ο��ονομίασ��α��Ανάπτυξθσ» 

 τθσ�με�αρ.�56902/215�(Β'�1924/2.6.2017)�Από�αςθσ�του�Υπουργοφ�Ο��ονομίασ��α��Ανάπτυξθσ�«Σεχν��ζσ�
λεπτομζρε�εσ� �α�� δ�αδ��αςίεσ� λε�τουργίασ� του� Εκν��οφ� υςτιματοσ� Ηλε�τρον���ν� Δθμοςίων�
υμβάςεων�(Ε..Η.ΔΗ..)»,  

 των�ςε�ε�τζλεςθ�των�ανωτζρω�νόμων�ε�δοκε�ς�ν��ανον�ςτ���ν�πράξεων,�των�λο�π�ν�δ�ατάξεων�που�
ανα�ζροντα��ρθτά�ι�απορρζουν�από�τα�ορ�ηόμενα�ςτα�ςυμβατ��ά�τεφ�θ�τθσ�παροφςασ,���ακ�σ��α��του�
ςυνόλου�των�δ�ατάξεων�του�ας�αλ�ςτ��οφ,�εργατ��οφ,��ο�νων��οφ,�περ�βαλλοντ��οφ��α���ορολογ��οφ�

                                                           
10

 Ε�δ��ά� θ� υπο�ρζωςθ� δθμοςίευςθσ� προ�ιρυξθσ� ςε� δφο� θμερις�εσ� ο��ονομ��ζσ� ε�θμερίδεσ� ευρείασ� �υ�λο�ορίασ,� που�
προβλζπετα�� ςτο� άρκρο� 4� του�ωσ� άνω� προεδρ��οφ� δ�ατάγματοσ� �αταργείτα�� με� τθν� επ��φλαξθ� τθσ� παραγρά�ου� 10� του�
άρκρου�379.�Ε�δ��ά�θ�υπο�ρζωςθ�δθμοςίευςθσ�προ�ιρυξθσ�ςε�τοπ��ι�ε�θμερίδα,�που�προβλζπετα��ςτο�ίδ�ο�άρκρο,�όταν�ο�
δ�αγων�ςμόσ�προ�θρφςςετα��από�περ��ερε�α�ι�υπθρεςία,��αταργείτα��με�τθν�επ��φλαξθ�τθσ�παρ.�12�του�άρκρου�379. 

11
 Ε�δ��ά�θ�υπο�ρζωςθ�δθμοςίευςθσ�ε�άπαξ�περίλθψθσ�ςε�δφο�ο��ονομ��ζσ�ε�θμερίδεσ,�που�προβλζπετα��ςτο�άρκρο�5�τθσ�ωσ�

άνω� από�αςθσ,� �αταργείτα�� με� τθν� επ��φλαξθ� τθσ� παρ.� 10� του� άρκρου� 379.� Ε�δ��ά� θ� υπο�ρζωςθ� δθμοςίευςθσ� ε�άπαξ�
περίλθψθσ�ςε�τοπ��ι�ε�θμερίδα,�που�προβλζπετα��ςτο�ίδ�ο�άρκρο,��αταργείτα��με�τθν�επ��φλαξθ�τθσ�παρ.�12�του�άρκρου�
379, 

12
 Θ� υπο�ρζωςθ� ονομαςτ��οποίθςθσ� μετο��ν� ετα�ρε��ν� που� ςυνάπτουν� δθμός�εσ� ςυμβάςε�σ,� απα�τείτα�� ςφμ�ωνα� με� το�

άρκρο� 8� του� ν.� 3310/2005,� ςε� δ�αδ��αςίεσ� ςφναψθσ� δθμοςίων� ςυμβάςεων� ε�τ�μ�μενθσ� αξίασ� αν�τερθσ� του� ενόσ�
ε�ατομμυρίου�ευρ��(1.000.000,00�€) 
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δ��αίου�που�δ�ζπε��τθν�ανάκεςθ��α��ε�τζλεςθ�τθσ�παροφςασ�ςφμβαςθσ,�ζςτω��α��αν�δεν�ανα�ζροντα��
ρθτά�παραπάνω. 

 

 τθν�αρ.� 45 /2018 μελζτθ�που�ςυνζταξε�θ�Δ/νςθ�Τε�ν���ν�Υπθρες��ν�του�Διμου�Γόρτυνασ. 

 

- το�με�αρ�κμό�πρωτ.11905/10-9-2018�Ρρωτογενζσ�αίτθμα�ηνπ �ήκνπ�Γόξηπλαο,�το�οποίο��ατα�ωρικθ�ε�
ςτο��εντρ��ό�Θλε�τρον��ό��θτρ�ο�Δθμοςίων�Συμβάςεων,�γ�α�τθν�ε�τζλεςθ�τθσ�παροφςασ�προμικε�ασ 
λαμβάνοντασ�ΑΔΑ� :18REQ003687226/2018-09-14 

-  
- με�αρ�κμό�256/14-9-2018�Από�αςθ�Ανάλθψθσ�Υπο�ρζωςθσ�με�ΑΔΑ�:18REQ003691894/2018-09-17 �α��

ΑΔΑ:6ΛΩΡΩ9Θ-ΛΝΥ�γ�α�τθν�ζγ�ρ�ςθ�τθσ�δαπάνθσ��α��τθν�δζςμευςθ�τθσ�πίςτωςθσ 
 
- τθν�με�αρ.�  164 /2018 (ΟΘΗ�ΕΡΑΝΑΛΗΨΗ) Από�αςθ τθσ�Ο��ονομ��ισ�Επ�τροπισ�Διμου�Γόρτυνασ�με�

ΑΔΑ:Ω3Ξ�Ω9Θ-Ψ��περί ζγ�ρ�ςθ�των�τε�ν���ν�προδ�αγρα��ν,��ακορ�ςμόσ�των�όρων�δ�α�ιρυξθσ��α��
ςυγ�ρότθςθ�τθσ�επ�τροπισ�δ�ενζργε�ασ��α��αξ�ολόγθςθσ�προς�ορ�ν�του�ανο��τοφ�θλε�τρον��οφ�
δ�αγων�ςμοφ�τθσ�προμικε�ασ�με�τίτλο�«Ρρομικε�α��άδων�απορρ�μμάτων�γ�α�το�ζτοσ�2018» 
 

1.5 Πξν�εζκία��αξαιαβήο��ξνζθνξώλ��α��δ�ελέξγε�α�δ�αγσλ�ζκνύ�

Θ��αταλθ�τ��ι�θμερομθνία�παραλαβισ�των�προς�ορ�ν�είνα��θ��26/���11�/ 2018   �α���ρα�15:00:0013 

Θ�δ�αδ��αςία�κα�δ�ενεργθκεί�με��ριςθ�τθσ�πλατ�όρμασ�του�Εκν��οφ�Συςτιματοσ�Θλε�τρον���ν�Δθμοςίων�
Συμβάςεων� (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.),� θ� οποία� είνα�� προςβάς�μθ� μζςω� τθσ� Δ�αδ��τυα�ισ πφλθσ�
www.promitheus.gov.gr�,�τθν�   2  / 11  /  2018,�θμζρα�Ραρας�ευι��α���ρα�15:00:00  

Διαδικηςακόρ�ηό�ορ
ς�οβολήρ��ποζθοπών 

Ημεπομ�νία
ανάπη�ζ�ρ�η�ρ
�ποκήπςξ�ρ�ζηο

ΚΗΜΔΗΣ 

Ημεπομ�νία
έναπξ�ρ
ς�οβολήρ
�ποζθοπών 

Ημεπομ�νία
λήξ�ρ

ς�οβολήρ
�ποζθοπών 

Ημεπομ�νία
α�οζθπάγιζ�ρ
�ποζθοπών 

www.promitheus.gov.gr 1/11/2018 2/11/2018 

�α���ρα�15:00:00 

26/11/2018 

�α���ρα�15:00:00 

4/12/2018 

�α���ρα�11:00π.μ 

1.6 ��κνζ�όη�ηα

Α. Δθμοςίευςθ�ςτθν�Επίςθμθ�Ε�θμερίδα�τθσ�Ευρωπαϊ�ισ�Ζνωςθσ14  

Δεν�απα�τείτα��γ�α�δθμός�εσ�ςυμβάςε�σ��άτω�των�ορίων.  

Β. Δθμοςίευςθ�ςε�εκν��ό�επίπεδο�15 

Θ�προ�ιρυξθ��α��το�πλιρεσ��είμενο�τθσ�παροφςασ�Δ�α�ιρυξθσ��ατα�ωρικθ�αν�ςτο��εντρ��ό�Θλε�τρον��ό�
�θτρ�ο�Δθμοςίων�Συμβάςεων�(�Θ�ΔΘΣ)�16.  

                                                           
13

 �ατά� τον� �ακορ�ςμό� των� προκεςμ��ν� παραλαβισ� των� προς�ορ�ν� ο�� Α.Α.� λαμβάνουν� υπόψθ� τθν� πολυπλο�ότθτα� τθσ�
ςφμβαςθσ��α��τον��ρόνο�που�απα�τείτα��γ�α�τθν�προετο�μαςία�των�προς�ορ�ν�(άρκρο�60�παρ.�1�ν.�4412/2016).�Θ�ελά��ςτθ�
προκεςμία�παραλαβισ�των�προς�ορ�ν�ςτθν�ανο��τι�δ�αδ��αςία��ακορίηετα��:�α)�γ�α�τ�σ�ςυμβάςε�σ�άνω�των�ορίων�από�τ�σ�
δ�ατάξε�σ�των�άρκρων�27,�60��α��67�του�ν.�4412/2016��α��β)�γ�α�τ�σ�ςυμβάςε�σ��άτω�των�ορίων�από�τ�σ�δ�ατάξε�σ�του�άρκρου�
121�του�ίδ�ου�νόμου 

14
 Γ�α�δθμός�εσ�ςυμβάςε�σ�άνω�των�ορίων 

15 Άρκρο� 66� Ν.� 4412/2016.� Θ� παροφςα� δ�α�ιρυξθ� �α�� ο�� προ�θρφξε�σ� δεν� δθμος�εφοντα�� πρ�ν� από� τθν� θμερομθνία�
δθμοςίευςθσ�ςτθν�Επίςθμθ�Ε�θμερίδα�τθσ�ΕΕ�ςφμ�ωνα�με�το�άρκρο�65�του�ν.�4412/2016.�Ωςτόςο,�θ�δθμοςίευςθ�μπορεί�να�
πραγματοπο�είτα�� ςε� �άκε�περίπτωςθ�ςε� εκν��ό� επίπεδο,� όταν�ο�� Α.Α.� δεν� ζ�ουν� ενθμερωκεί� ς�ετ��ά� με� τθ� δθμοςίευςθ�
εντόσ�48�ωρ�ν�από�τθ�βεβαίωςθ�παραλαβισ�τθσ�προ�ιρυξθσ/�γνωςτοποίθςθσ� 

16
 Σφμ�ωνα�με�τα�άρκρα�38��α��66�του�Ν.�4412/2016��α��τθν�ΥΑ�57654,�όπωσ��ς�φουν. 
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Το� πλιρεσ� �είμενο� τθσ� παροφςασ� Δ�α�ιρυξθσ� �ατα�ωρικθ�ε� α�όμθ� �α�� ςτθ� δ�αδ��τυα�ι� πφλθ� του�
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.17:  http://www.promitheus.gov.gr,�όπου�θ�ς�ετ��ι�θλε�τρον��ι�δ�αδ��αςία�ςφναψθσ�ςφμβαςθσ�
ςτθν�πλατ�όρμα�ΕΣΘΔΘΣ�ζλαβε�Συςτθμ��ό�Αφξοντα�Αρ�κμό�:66136 

Ρρο�ιρυξθ�(περίλθψθ�τθσ�παροφςασ�Δ�α�ιρυξθσ)�δθμος�εφετα���α��ςτον�Ελλθν��ό�Τφπο�18 19 20,�ςφμ�ωνα�
με�το�άρκρο�66�του�Ν.�4412/2016�:� 
Ε�θμερίδεσ 

1. ΑΝΤΛ�Α�ΟΣ�ΤΘΣ��ΕΣΑΑΣ 

2. ΡΑΤΛΣ 

3. ΝΕΑ��ΘΤΘ 

Θ� προ�ιρυξθ� (περίλθψθ� τθσ� παροφςασ� Δ�α�ιρυξθσ)� όπωσ� προβλζπετα�� ςτθν� περίπτωςθ� 16� τθσ�
παραγρά�ου� 4� του� άρκρου� 2� του� Ν.� 3861/2010,� αναρτικθ�ε� ςτο� δ�αδί�τυο,� ςτον� �ςτότοπο�
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΡΟΓΑ��Α�ΔΛΑΥΓΕΛΑ)� 

Θ� Δ�α�ιρυξθ� κα� �ατα�ωρθκεί ςτο� δ�αδί�τυο,� ςτθν� �ςτοςελίδα� τθσ� ανακζτουςασ� αρ�ισ,� ςτθ� δ�εφκυνςθ�
(URL) : www.gortyna.gov.gr  ςτον��όμβο�Δ�α�θρφξε�σ�– Δ�αγων�ςμοί. 

 

Γ. Ζξοδα�δθμος�εφςεων 

Θ�δαπάνθ�των�δθμος�εφςεων�ςτον�Ελλθν��ό�Τφπο�βαρφνε� τον�ανάδο�ο-προμθκευτι. 

1.7 Αξρέο�εθαξκν�όκελεο�ζη��δ�αδ��αζία�ζύλας�ο�

Ο��ο��ονομ��οί��ορείσ�δεςμεφοντα��ότ�: 

α)� τθροφν��α��κα�εξα�ολουκιςουν�να� τθροφν��ατά�τθν�ε�τζλεςθ�τθσ�ςφμβαςθσ,� ε�όςον�επ�λεγοφν,� � τ�σ�
υπο�ρε�ςε�σ� τουσ� που� απορρζουν� από� τ�σ� δ�ατάξε�σ� τθσ� περ�βαλλοντ��ισ,� �ο�νων��οας�αλ�ςτ��ισ� �α��
εργατ��ισ� νομοκεςίασ,� που� ζ�ουν� κεςπ�ςτεί� με� το� δί�α�ο� τθσ� Ζνωςθσ, το� εκν��ό� δί�α�ο,� ςυλλογ��ζσ�
ςυμβάςε�σ� ι� δ�εκνείσ� δ�ατάξε�σ� περ�βαλλοντ��οφ,� �ο�νων��οφ� �α�� εργατ��οφ� δ��αίου,� ο�� οποίεσ�
απαρ�κμοφντα�� ςτο� Ραράρτθμα� Χ� του� Ρροςαρτιματοσ� Α� του� ν.� 4412/2016.� Θ� τιρθςθ� των� εν� λόγω�
υπο�ρε�ςεων� ελζγ�ετα�� �α�� βεβα��νετα�� από� τα� όργανα� που� επ�βλζπουν� τθν� ε�τζλεςθ� των� δθμοςίων�
ςυμβάςεων��α��τ�σ�αρμόδ�εσ�δθμός�εσ�αρ�ζσ��α��υπθρεςίεσ�που�ενεργοφν�εντόσ�των�ορίων�τθσ�ευκφνθσ�
�α��τθσ�αρμοδ�ότθτάσ�τουσ21  

β)� δεν� κα� ενεργιςουν� ακζμ�τα,� παράνομα� ι� �ατα�ρθςτ��ά� �ακϋόλθ� τθ� δ�άρ�ε�α� τθσ� δ�αδ��αςίασ�
ανάκεςθσ,�αλλά��α���ατά�το�ςτάδ�ο�ε�τζλεςθσ�τθσ�ςφμβαςθσ,�ε�όςον�επ�λεγοφν 

γ)� λαμβάνουν� τα� �ατάλλθλα� μζτρα� γ�α� να� δ�α�υλάξουν� τθν� εμπ�ςτευτ��ότθτα� των� πλθρο�ορ��ν� που�
ζ�ουν��αρα�τθρ�ςκεί�ωσ�τζτο�εσ. 

 

                                                           
17

 Άρκρο�36�του�ν.�4412/2016 
18

 Θ� υπο�ρζωςθ� δθμοςίευςθσ� τθσ� προ�ιρυξθσ� ςε� δφο� ο��ονομ��ζσ� ε�θμερίδεσ� ευρείασ� �υ�λο�ορίασ� που� προβλζπετα�� ςτο�
άρκρο�4� του�ΡΔ�118/2007� � /� άρκρο�5� του�Ε.�.Ρ.Ο.Τ.Α.� ζ�ε�� �αταργθκεί�από� τθν�1

θ
 Λανουαρίου�2018.�Ρρβλ�άρκρο�377§1�

περίπτ.�(59��α��82)��α��άρκρο�379�§10�ν.�4412/2016�� 
19

 Θ� υπο�ρζωςθ� δθμοςίευςθσ� τθσ� προ�ιρυξθσ� ςε� μία� τοπ��ι� ε�θμερίδα,� που� προβλζπετα�� ςτο� άρκρο� 4� του� ΡΔ�
118/2007/άρκρο� 5� του� Ε�ΡΟΤΑ,� ςυνε�ίηε�� να� υ�ίςτατα�� μζ�ρ�� �α�� τθν� 31/12/2020,� οπότε� �α�� �αταργείτα�.� Ρρβλ.� άρκρο�
377§1�περίπτ�(59��α��82)��α��άρκρο�379�§12�ν.�4412/2016 

20
 Θ�δθμοςίευςθ�ςε�νομαρ��α�ζσ��α��τοπ��ζσ�ε�θμερίδεσ�του�Ν.3548/2007,�ςυνε�ίηε��να�υ�ίςτατα��μζ�ρ���α��τθν�31/12/2020,�

οπότε��α���αταργείτα�,�βλζπε�άρκρο�377§1�περίπτ�(35)��α��άρκρο�379�§12�ν.�4412/2016 
21

 Άρκρο�18�παρ.�2�του�ν.�4412/2016 

18PROC003935842 2018-11-01
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2. ΓΕΝΙ�ΟΙ��ΑΙ�ΕΙΔΙ�ΟΙ�ΟΟΙ�ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γελ��έο�Πι�ξνθνξίεο

2.1.1 Έγγξαθα�η�ο�ζύκβαζ�ο

Τα�ζγγρα�α�τθσ�παροφςασ�δ�αδ��αςίασ�ςφναψθσ22  είνα��τα�α�όλουκα: 

Θ�παροφςα�Δ�α�ιρυξθ�(ΑΔΑ��…..)�με�τα�Ραραρτιματα�που�αποτελοφν�αναπόςπαςτο�μζροσ�αυτισ: 
1) Θ�μελζτθ�με�αρ.�  45 /2018 τθσ�Δ/νςθσ�Τε�ν���ν�Υπθρες��ν 
2) ΡΑΑΤΘ�Α�Λ –ΤΕΥΔ 
3) Ο��ςυμπλθρωματ��ζσ�πλθρο�ορίεσ�που�τυ�όν�παρζ�οντα��ςτο�πλαίς�ο�τθσ�δ�αδ��αςίασ,��δίωσ�ς�ετ��ά  

με�τ�σ�προδ�αγρα�ζσ��α��τα�ς�ετ��ά�δ��α�ολογθτ��ά. 

2.1.2 Δ���ν�λσλία�- Πξόζβαζ��ζηα�έγγξαθα�η�ο�ύκβαζ�ο

Πλεσ�ο��επ��ο�νωνίεσ�ςε�ς�ζςθ�με�τα�βας��ά ςτο��εία�τθσ�δ�αδ��αςίασ�ςφναψθσ�τθσ�ςφμβαςθσ,��ακ�σ��α��
όλεσ� ο�� ανταλλαγζσ� πλθρο�ορ��ν,� �δίωσ� θ� θλε�τρον��ι� υποβολι,� ε�τελοφντα�� με� τθ� �ριςθ� τθσ�
πλατ�όρμασ� του� Εκν��οφ� Συςτιματοσ� Θλε�τρον���ν� Δθμοςίων� Συμβάςεων� (ΕΣΘΔΘΣ),� θ� οποία� είνα��
προςβάς�μθ�μζςω�τθσ Δ�αδ��τυα�ισ�πφλθσ�www.promitheus.gov.gr23. 

Τα�πλιρθ�ζγγρα�α�τθσ�παροφςασ�ςφμβαςθσ�(δ�α�ιρυξθ,�μελζτθ��α��τα�ανα�ερόμενα�παραρτιματα) 
δθμος�εφοντα���α��είνα��δ�ακζς�μα��α��παρζ�οντα��δωρεάν,�γ�α��άκε�ενδ�α�ερόμενο�ςτον��ςτότοπο�του 

Διμου�Γόρτυνασ�:�www.gortyna.gov.gr�ςτον��όμβο�“Δ�α�θρφξε�σ�– Δ�αγων�ςμοί”�.πρ�το�εδά��ο�δαπάνθσ��α��
τθ� δαπάνθ� τθσ� τα�υδρομ��ισ� αποςτολισ� τουσ.� Θ� ανακζτουςα� αρ�ι� αποςτζλλε�� τα� ηθτθκζντα� ςτο��εία�
μζςω�των�Ελλθν���ν�Τα�υδρομείων�ι��δ�ωτ���ν�ετα�ρε��ν�μετα�οράσ�αλλθλογρα�ίασ��α���ωρίσ�να��ζρε��
ευκφνθ�γ�α�τθν�ζγ�α�ρθ�ά��ξθ�τουσ�ςτον�ενδ�α�ερόμενο24. 

2.1.3 Παξνρή���επ�ξ�λίζεσλ

Τα�ς�ετ��ά�α�τιματα�παρο�ισ�δ�ευ�ρ�νίςεων�υποβάλλοντα�� θλε�τρον��ά,� � το�αργότερο� 10(δζ�α) θμζρεσ�
πρ�ν� τθν� �αταλθ�τ��ι� θμερομθνία� υποβολισ� προς�ορ�ν� �α�� απαντ�ντα� αντίςτο��α,� ςτο� πλαίς�ο� τθσ�
παροφςασ,� ςτθ� ς�ετ��ι� θλε�τρον��ι� δ�αδ��αςία� ςφναψθσ� δθμός�ασ� ςφμβαςθσ� ςτθν� πλατ�όρμα� του�
ΕΣΘΔΘΣ,� θ� οποία� είνα�� προςβάς�μθ� μζςω� τθσ� δ�αδ��τυα�ισ� πφλθσ� www.promitheus.gov.gr. Α�τιματα�
παρο�ισ� ςυμπλθρωματ���ν� πλθρο�ορ��ν� – δ�ευ�ρ�νίςεων� � υποβάλλοντα�� από� εγγεγραμμζνουσ� � ςτο�
ςφςτθμα� ο��ονομ��οφσ� �ορείσ,� δθλαδι� από� ε�είνουσ� που� δ�ακζτουν� ς�ετ��ά� δ�απ�ςτευτιρ�α� που� τουσ�
ζ�ουν� �ορθγθκεί� (όνομα� �ριςτθ� �α�� �ωδ��ό� πρόςβαςθσ)� �α�� απαραίτθτα� το θλε�τρον��ό� αρ�είο� με� το�
�είμενο� των� ερωτθμάτων� είνα�� θλε�τρον��ά� υπογεγραμμζνο25.� Α�τιματα� παρο�ισ� δ�ευ�ρ�νιςεων� που�
υποβάλλοντα�� είτε� με� άλλο� τρόπο� είτε� το� θλε�τρον��ό�αρ�είο� που� τα� ςυνοδεφε�� δεν� είνα�� θλε�τρον��ά�
υπογεγραμμζνο,�δεν�εξετάηοντα�.� 

                                                           
22

 Ωσ�«ζγγρα�ο�δ�αδ��αςίασ�ςφναψθσ�τθσ�ςφμβαςθσ»�ι�«ζγγρα�ο�τθσ�ςφμβαςθσ»,��ατά�τθν�ζννο�α�τθσ�περ.�14�τθσ�παρ.1�του�
άρκρου�2�του�ν.�4412/2016�νοείτα���άκε�ζγγρα�ο�το�οποίο�παρζ�ε��ι�ςτο�οποίο�παραπζμπε��θ�Α.Α.�με�ς�οπό�να�περ�γράψε��
ι�να�προςδ�ορίςε��ςτο��εία�τθσ�ςφμβαςθσ�ι�τθσ�δ�αδ��αςίασ�ανάκεςθσ,�ςυμπερ�λαμβανομζνθσ�τθσ�προ�ιρυξθσ�ςφμβαςθσ�
του�άρκρου�63,�τθσ�προ�αταρ�τ��ισ�προ�ιρυξθσ�του�άρκρου�62,�αν��ρθς�μοπο�είτα��ωσ�μζςο�προ�ιρυξθσ�του�δ�αγων�ςμοφ,�
των�τε�ν���ν�προδ�αγρα��ν,�του�περ�γρα���οφ�εγγρά�ου,�των�προτε�νόμενων�όρων�τθσ�ςφμβαςθσ,�των�υποδε�γμάτων�γ�α�
τθν�προς�όμ�ςθ�των�εγγρά�ων�από�τουσ�υποψθ�ίουσ��α��τουσ�προς�ζροντεσ,�των�πλθρο�ορ��ν�ς�ετ��ά�με�τ�σ�γεν��ζσ��α��
ε�δ��ζσ� υπο�ρε�ςε�σ� �α�� τυ�όν� πρόςκετων� εγγρά�ων.� Επίςθσ,� ςτθν� ζννο�α� αυτι� περ�λαμβάνοντα�� �α�� θ� δ�α�ιρυξθ� ςτθν�
οποία�ανα�ζροντα��όλο��ο��ε�δ��οί��α��γεν��οί�όρο��ςφναψθσ��α��ε�τζλεςθσ�τθσ�ςφμβαςθσ,�το�Εν�αίο�Ευρωπαϊ�ό�Ζγγρα�ο�
Σφμβαςθσ�(ΕΕΕΣ),�ο��ςυμπλθρωματ��ζσ�πλθρο�ορίεσ�που�παρζ�ε��θ�ανακζτουςα�αρ�ι�δυνάμε��τθσ�παρ.�2�του�άρκρου�67��α��
τθσ�παρ.�2�του�άρκρου�297,�το�ς�ζδ�ο�τθσ�ςφμβαςθσ�μετά�των�παραρτθμάτων�αυτισ��α��θ�τε�ν��ι�ςυγγρα�ι�υπο�ρε�ςεων�
που�περ�λαμβάνε���α��τ�σ�ε�αρμοςτζεσ�τε�ν��ζσ�προδ�αγρα�ζσ 

23
 Επ�λζγετα���ατά��ανόνα�θ�ε��του�νόμου�υπο�ρεωτ��ι��ριςθ�του�ΕΣΘΔΘΣ�γ�α�τθν�πρόςβαςθ�ςτα�ζγγρα�α�τθσ�ςφμβαςθσ��α��

τθν�επ��ο�νωνία.�Ο��επ�λογζσ�που�α�ολουκοφν�α�οροφν�περ�πτ�ςε�σ�που�δεν�είνα��δυνατι�εν�όλω�ι�εν�μζρε�� θ�ελεφκερθ�
πλιρθσ�άμεςθ��α��δωρεάν�θλε�τρον��ι�πρόςβαςθ�ςτα�ζγγρα�α�τθσ�ςφμβαςθσ.�Επ�πλζον,�ςε�περίπτωςθ�που�απα�τοφντα��
ε�δ��ά� εργαλεία,� ςυς�ευζσ� ι� μορ�ότυπο�� περ�γρά�οντα�� ςτο� ςθμείο� αυτό� ταυτό�ρονα� με� τον� τρόπο� πρόςβαςθσ� των�
ενδ�α�ερομζνων. 

24
 Άλλωσ�περ�γρά�ετα��εναλλα�τ��όσ�τρόποσ�επ��ο�νωνίασ 

25
 Ρρβλ� τθν� με� αρ.� 56902/215� «Σεχν��ζσ� λεπτομζρε�εσ� �α�� δ�αδ��αςίεσ� λε�τουργίασ� του� Εκν��οφ� υςτιματοσ� Ηλε�τρον���ν�

Δθμοςίων�υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)»�(άρκρο�14) 

18PROC003935842 2018-11-01
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Θ�ανακζτουςα�αρ�ι�μπορεί�να�παρατείνε��τθν�προκεςμία�παραλαβισ�των�προς�ορ�ν,�οφτωσ��ςτε�όλο��
ο��ενδ�α�ερόμενο��ο��ονομ��οί��ορείσ�να�μποροφν�να�λάβουν�γν�ςθ�όλων�των�αναγ�αίων�πλθρο�ορ��ν�
γ�α�τθν��ατάρτ�ςθ�των�προς�ορ�ν�ςτ�σ�α�όλουκεσ�περ�πτ�ςε�σ: 

α)�όταν,�γ�α�οπο�ονδιποτε�λόγο,�πρόςκετεσ�πλθρο�ορίεσ,�αν��α�� ηθτικθ�αν�από� τον�ο��ονομ��ό��ορζα�
ζγ�α�ρα,�δεν�ζ�ουν�παρας�εκεί�το�αργότερο�ζξ� (6)�θμζρεσ�πρ�ν�από�τθν�προκεςμία�που�ορίηετα��γ�α�τθν�
παραλαβι�των�προς�ορ�ν. 

β)�όταν�τα�ζγγρα�α�τθσ�ςφμβαςθσ�υ�ίςταντα��ςθμαντ��ζσ�αλλαγζσ. 

Θ�δ�άρ�ε�α�τθσ�παράταςθσ�κα�είνα��ανάλογθ�με�τθ�ςπουδα�ότθτα�των�πλθρο�ορ��ν�ι�των�αλλαγ�ν. 

Πταν�ο��πρόςκετεσ�πλθρο�ορίεσ�δεν�ζ�ουν� ηθτθκεί�ζγ�α�ρα�ι�δεν�ζ�ουν�ςθμαςία�γ�α� τθν�προετο�μαςία�
�ατάλλθλων�προς�ορ�ν,�δεν�απα�τείτα��παράταςθ�των�προκεςμ��ν26. 

Θ�ανακζτουςα�αρ�ι�μπορεί�να�παρατείνε��τθν�προκεςμία�παραλαβισ�των�προς�ορ�ν,�οφτωσ��ςτε�όλο��
ο��ενδ�α�ερόμενο��ο��ονομ��οί��ορείσ�να�μποροφν�να�λάβουν�γν�ςθ�όλων�των�αναγ�αίων�πλθρο�ορ��ν�
γ�α�τθν��ατάρτ�ςθ�των�προς�ορ�ν�ςτ�σ�α�όλουκεσ�περ�πτ�ςε�σ27: 

α)�Πταν,�γ�α�οπο�ονδιποτε�λόγο,�πρόςκετεσ�πλθρο�ορίεσ,�αν��α�� ηθτικθ�αν�από�τον�ο��ονομ��ό��ορζα�
ζγ�α�ρα�δεν�ζ�ουν�παρας�εκεί�το�αργότερο�τζςςερ�σ�(4)�θμζρεσ�πρ�ν�από�τθν�προκεςμία�που�ορίηετα��γ�α�
τθν�παραλαβι�των�προς�ορ�ν. 

β)�Πταν�τα�ζγγρα�α�τθσ�ςφμβαςθσ�υ�ίςταντα��ςθμαντ��ζσ�αλλαγζσ. 

Θ�δ�άρ�ε�α�τθσ�παράταςθσ�κα�είνα��ανάλογθ�με�τθ�ςπουδα�ότθτα�των�πλθρο�ορ��ν�που�ηθτικθ�αν�ι�των�
αλλαγ�ν. 

Πταν�ο��πρόςκετεσ�πλθρο�ορίεσ�δεν�ζ�ουν� ηθτθκεί�ζγ�α�ρα�ι�δεν�ζ�ουν�ςθμαςία�γ�α� τθν�προετο�μαςία�
�ατάλλθλων�προς�ορ�ν,�δεν�απα�τείτα��παράταςθ�των�προκεςμ��ν. 

2.1.4 Γιώζζα

Τα�ζγγρα�α�τθσ�ςφμβαςθσ�ζ�ουν ςυντα�κεί�ςτθν�ελλθν��ι�γλ�ςςα. Σε�περίπτωςθ�αςυμ�ωνίασ�μεταξφ�των 
τμθμάτων�των�εγγρά�ων�τθσ�ςφμβαςθσ�που�ζ�ουν�ςυντα�κεί�ςε�περ�ςςότερεσ�γλ�ςςεσ,�επ��ρατεί�θ 
ελλθν��ι�ζ�δοςθ�. 

Τυ�όν�ενςτάςε�σ�ι�προδ��αςτ��ζσ�προς�υγζσ�υποβάλλοντα��ςτθν�ελλθν��ι�γλ�ςςα. 

Ο�� προς�ορζσ �α�� τα� περ�λαμβανόμενα� ςε� αυτζσ� ςτο��εία� ςυντάςςοντα�� ςτθν� ελλθν��ι� γλ�ςςα� ι�
ςυνοδεφοντα��από�επίςθμθ�μετά�ραςι�τουσ�ςτθν�ελλθν��ι�γλ�ςςα.�Στα�αλλοδαπά�δθμός�α�ζγγρα�α��α��
δ��α�ολογθτ��ά� ε�αρμόηετα�� θ� Συνκι�θ� τθσ� Χάγθσ� τθσ� 5θσ.10.1961,� που� �υρ�κθ�ε� με� το� ν.� 1497/1984�
(Αϋ188)28. Ειδικά, ηα αλλοδα�ά ιδιωηικά έγγπαθα μ�οπούν να ζςνοδεύονηαι α�ό μεηάθπαζή ηοςρ ζη�ν 

ελλ�νική γλώζζα ε�ικςπωμέν� είηε α�ό �πόζω�ο απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ η�ρ ε�νικήρ νομο�εζίαρ είηε 

α�ό �πόζω�ο καηά νόμο απμόδιο η�ρ σώπαρ ζη�ν ο�οία έσει ζςνηασ�εί ηο έγγπαθο. 29.  

Τα�αποδε��τ��ά�ζγγρα�α ςυντάςςοντα��ςτθν�ελλθν��ι�γλ�ςςα�ι�ςυνοδεφοντα��από�επίςθμθ�μετά�ραςι�
τουσ�ςτθν�ελλθν��ι�γλ�ςςα.�Στα�αλλοδαπά�δθμός�α�ζγγρα�α��α��δ��α�ολογθτ��ά�ε�αρμόηετα��θ�Συνκι�θ�
τθσ�Χάγθσ�τθσ�5.10.1961,�που��υρ�κθ�ε�με�το�ν.�1497/1984�(Αϋ188).Ειδικά, ηα αλλοδα�ά ιδιωηικά έγγπαθα 

μ�οπούν να ζςνοδεύονηαι α�ό μεηάθπαζή ηοςρ ζη�ν ελλ�νική γλώζζα ε�ικςπωμέν� είηε α�ό �πόζω�ο 

απμόδιο καηά ηιρ διαηάξειρ η�ρ ε�νικήρ νομο�εζίαρ είηε α�ό �πόζω�ο καηά νόμο απμόδιο η�ρ σώπαρ ζη�ν 

ο�οία έσει ζςνηασ�εί ηο έγγπαθο.
30  

                                                           
26

 Ρρβλ.�άρκρο�60�παρ.�3�&�67�παρ.�2��του�ν.�4412/2016� 
27

 Ρρβλ.�άρκρο�67,�παρ.3�του�ν.�4412/2016�&.�άρκρο�121,�παρ.5�του�ν.�4412/2016. 
28

 Επ�τρζπετα�� θ� �ατάκεςθ� ο�ουδιποτε� δθμός�ου� εγγρά�ου� �α�� δ��α�ολογθτ��οφ� που� α�ορά� αλλοδαπι� Επ��είρθςθ� με� τθ�
μορ�ι�επ��υρωμζνθσ��ωτοτυπίασ�προερ�όμενθσ�είτε�από�το�νόμ�μο�επ��υρωμζνο�ζγγρα�ο�από�το�αρμόδ�ο�Ρροξενείο�τθσ�
��ρασ�του�προς�ζροντοσ,�είτε�από�το�πρωτότυπο�ζγγρα�ο�με�τθν�ς�ραγίδα�‘’Apostile”�ςφμ�ωνα�με�τθν�ςυνκι�θ�τθσ�Χάγθσ�
τθσ�05-10-61.�Θ�επ��φρωςθ�αυτι�πρζπε��να�ζ�ε��γίνε��από�δ��θγόρο��ατά�τθν�ζννο�α�των�άρκρων�454� του��.Ρ.Δ.��α��53�του�
��δ��α�περί�Δ��θγόρων. 

29
 Άρκρο�92,�παρ.4�του�ν.�4412/2016 

30
 Ρρβλ.�άρκρο�80�παρ.�10�ν.�4412/2016,�όπωσ�τροποπο�ικθ�ε�με�το�άρκρο�107�περ.�14�του�ν.�4497/2017�(Α�171).� 

18PROC003935842 2018-11-01



 

Σελίδα�11 

Ενθμερωτ��ά� �α�� τε�ν��ά� �υλλάδ�α� �α�� άλλα� ζντυπα� -ετα�ρ��ά� ι� μθ- με� ε�δ��ό� τε�ν��ό� περ�εχόμενο 
μποροφν�να�υποβάλλοντα��ςε�άλλθ� γλ�ςςα *πχ�αγγλ��ι+,� �ωρίσ� να�ςυνοδεφοντα��από�μετά�ραςθ�ςτθν�
ελλθν��ι. 

�άκε� μορ�ισ� επ��ο�νωνία� με� τθν� ανακζτουςα� αρ�ι,� �ακ�σ� �α�� μεταξφ� αυτισ� �α�� του� αναδό�ου,� κα�
γίνοντα��υπο�ρεωτ��ά�ςτθν�ελλθν��ι�γλ�ςςα31. 

2.1.5 Δγγπήζε�ο32

Ο�� εγγυθτ��ζσ� επ�ςτολζσ� των� παραγρά�ων� 2.2.2� �α�� 4.1.� ε�δίδοντα�� από� π�ςτωτ��ά� �δρφματα� που�
λε�τουργοφν�νόμ�μα�ςτα��ράτθ� - μζλθ� τθσ�Ενωςθσ�ι� του�Ευρωπαϊ�οφ�Ο��ονομ��οφ�Χ�ρου�ι�ςτα��ράτθ-
μζρθ� τθσ� ΣΔΣ��α�� ζ�ουν,� ςφμ�ωνα�με� τ�σ� �ς�φουςεσ�δ�ατάξε�σ,� το�δ��αίωμα�αυτό.��ποροφν,� επίςθσ,� να�
ε�δίδοντα��από�το�Ε.Τ.Α.Α.� - Τ.�.Ε.Δ.Ε.�ι�να�παρζ�οντα��με�γραμμάτ�ο�του�Ταμείου�Ραρα�ατακθ��ν��α��
Δανείων�με�παρα�ατάκεςθ�ςε�αυτό�του�αντίςτο��ου��ρθματ��οφ�ποςοφ.�Αν�ςυςτακεί�παρα�ατακι�θ�με�
γραμμάτ�ο� παρα�ατάκεςθσ� �ρεογρά�ων� ςτο� Ταμείο� Ραρα�ατακθ��ν� �α�� Δανείων,� τα� το�ομερίδ�α� ι�
μερίςματα�που�λιγουν��ατά�τθ�δ�άρ�ε�α�τθσ�εγγφθςθσ�επ�ςτρζ�οντα��μετά�τθ�λιξθ�τουσ�ςτον�υπζρ�ου�θ�
εγγφθςθ�ο��ονομ��ό��ορζα. 

Ο�� εγγυθτ��ζσ� επ�ςτολζσ� ε�δίδοντα�� �ατ’� επ�λογι� των� ο��ονομ���ν� �ορζων� από� ζναν� ι� περ�ςςότερουσ�
ε�δότεσ�τθσ�παραπάνω�παραγρά�ου. 

Ο��εγγυιςε�σ�αυτζσ�περ�λαμβάνουν��ατ’�ελά��ςτον�τα�α�όλουκα�ςτο��εία:�α)�τθν�θμερομθνία�ζ�δοςθσ,�β)�
τον� ε�δότθ,� γ)� τθν� ανακζτουςα�αρ�ι�προσ� τθν�οποία� απευκφνοντα�,� δ)� τον� αρ�κμό� τθσ� εγγφθςθσ,� ε)� το�
ποςό�που��αλφπτε��θ�εγγφθςθ,�ςτ)� τθν�πλιρθ�επωνυμία,�τον�Α.�.�.��α�� τθ�δ�εφκυνςθ�του�ο��ονομ��οφ�
�ορζα�υπζρ�του�οποίου�ε�δίδετα��θ�εγγφθςθ�(ςτθν�περίπτωςθ�ζνωςθσ�αναγρά�οντα��όλα�τα�παραπάνω�
γ�α��άκε�μζλοσ�τθσ�ζνωςθσ),��η)�τουσ�όρουσ�ότ�:�αα)�θ�εγγφθςθ�παρζ�ετα��ανζ��λθτα��α��ανεπ��φλα�τα,�ο�
δε� ε�δότθσ� παρα�τείτα�� του� δ��α��ματοσ� τθσ� δ�α�ρζςεωσ� �α�� τθσ� δ�ηιςεωσ,� �α�� ββ)� ότ�� ςε� περίπτωςθ�
�ατάπτωςθσ� αυτισ,� το� ποςό� τθσ� �ατάπτωςθσ� υπό�ε�τα�� ςτο� ε�άςτοτε� �ς�φον� τζλοσ� �αρτοςιμου,� θ)� τα�
ςτο��εία� τθσ� ς�ετ��ισ� δ�α�ιρυξθσ� �α�� τθν� �αταλθ�τ��ι� θμερομθνία� � υποβολισ� προς�ορ�ν33,� κ)� τθν�
θμερομθνία� λιξθσ� ι� τον� �ρόνο� �ς�φοσ� τθσ� εγγφθςθσ,� �)� τθν� ανάλθψθ� υπο�ρζωςθσ� από� τον� ε�δότθ� τθσ�
εγγφθςθσ� να� �αταβάλε�� το� ποςό� τθσ� εγγφθςθσ� ολ��ά� ι� μερ��ά� εντόσ� πζντε� (5)� θμερ�ν� μετά� από� απλι�
ζγγρα�θ�ε�δοποίθςθ�ε�είνου�προσ�τον�οποίο�απευκφνετα���α���α)�ςτθν�περίπτωςθ�των�εγγυιςεων��αλισ�
ε�τζλεςθσ��α��προ�αταβολισ,�τον�αρ�κμό��α��τον�τίτλο�τθσ�ς�ετ��ισ�ςφμβαςθσ.� 

Ο�Διμοσ�Γόρτυνασ επ��ο�νωνεί�με�τουσ�ε�δότεσ�των�εγγυθτ���ν�επ�ςτολ�ν�προ�ε�μζνου�να�δ�απ�ςτ�ςε��
τθν�εγ�υρότθτά�τουσ. 

2.2 ���αίσκα�πκκεηνρήο�- Κξ�ηήξ�α�Πν�νη��ήο�Δ��ινγήο

2.2.1 ���αίσκα�ζπκκεηνρήο�

1. Δ��αίωμα� ςυμμετο�ισ� ςτθ� δ�αδ��αςία� ςφναψθσ� τθσ� παροφςασ� ςφμβαςθσ� ζ�ουν� �υς��ά� ι� νομ��ά�
πρόςωπα��α�,�ςε�περίπτωςθ�εν�ςεων�ο��ονομ���ν��ορζων,�τα�μζλθ�αυτ�ν,�που�είνα��εγ�ατεςτθμζνα�ςε: 

α)��ράτοσ-μζλοσ�τθσ�Ζνωςθσ, 

β)��ράτοσ-μζλοσ�του�Ευρωπαϊ�οφ�Ο��ονομ��οφ�Χ�ρου�(Ε.Ο.Χ.), 

γ)� τρίτεσ� ��ρεσ� που� ζ�ουν� υπογράψε�� �α�� �υρ�ςε�� τθ� ΣΔΣ,� ςτο� βακμό� που� θ� υπό� ανάκεςθ� δθμός�α�
ςφμβαςθ��αλφπτετα��από�τα�Ραραρτιματα�1,�2,�4��α��5 �α��τ�σ� γεν��ζσ�ςθμε��ςε�σ�του�ς�ετ��οφ�με�τθν�
Ζνωςθ�Ρροςαρτιματοσ�I τθσ�ωσ�άνω�Συμ�ωνίασ,��ακ�σ��α�� 

                                                           
31

 �ε�τθν�επ��φλαξθ�τθσ�εν�όλω�ι�εν�μζρε��ςφνταξθσ�των�εγγρά�ων�ςε�άλλθ�γλ�ςςα 
32

 Ρρβλ.�παρ.3,�4��α��5�άρκρου�72�ν.�4412/2016� 
33

 Ρρβλ.�άρκρο�72�παρ.�4�περ.�θ�του�ν.�4412/2106,�όπωσ�τροποπο�ικθ�ε�με�το�άρκρο�107�περ.�5�του�ν.�4497/2017. 

18PROC003935842 2018-11-01



 

Σελίδα�12 

δ)�ςε�τρίτεσ���ρεσ�που�δεν�εμπίπτουν�ςτθν�περίπτωςθ�γϋ�τθσ�παροφςασ�παραγρά�ου��α��ζ�ουν�ςυνάψε��
δ�μερείσ� ι� πολυμερείσ� ςυμ�ωνίεσ� με� τθν� Ζνωςθ� ςε� κζματα� δ�αδ��ας��ν� ανάκεςθσ� δθμοςίων�
ςυμβάςεων.34 

2. Ο�� εν�ςε�σ� ο��ονομ���ν� �ορζων,� ςυμπερ�λαμβανομζνων� �α�� των� προςωρ�ν�ν� ςυμπράξεων,� δεν�
απα�τείτα��να�περ�βλθκοφν�ςυγ�ε�ρ�μζνθ�νομ��ι�μορ�ι35 γ�α�τθν�υποβολι�προς�οράσ36.  

 3. Στ�σ�περ�πτ�ςε�σ�υποβολισ�προς�οράσ�από�ζνωςθ�ο��ονομ���ν��ορζων,�όλα�τα�μζλθ�τθσ�ευκφνοντα��
ζναντ��τθσ�ανακζτουςασ�αρ�ισ�αλλθλζγγυα��α��ε�σ�ολό�λθρον.37   

2.2.2 Δγγύ�ζ��ζπκκεηνρήο38

2.2.2.1. Γ�α�τθν�ζγ�υρθ�ςυμμετο�ι�ςτθ�δ�αδ��αςία�ςφναψθσ�τθσ�παροφςασ�ςφμβαςθσ,��ατατίκετα��από�
τουσ�ςυμμετζ�οντεσ�ο��ονομ��οφσ��ορείσ�(προς�ζροντεσ),��εγγυθτ��ι�επ�ςτολι�ςυμμετο�ισ39,�που�ορίηετα��
ςε�ποςοςτό�έλα�ην�ο�ε�αηό�(1%)�επί�του�ςυνολ��οφ�προχπολογ�ςμοφ�τθσ 
μελζτθσ��ωρίσ�τον��.Ρ.Α.�,�δθλαδι�ανζρ�ετα��ςτο�ποςό�των�1.207,25 επξώ�(ρίι�α�δ�α�όζ�α�ε�ηά επξώ�&�
εί�νζ� �έληε ιε�ηά�).

Στθν� περίπτωςθ� ζνωςθσ� ο��ονομ���ν� �ορζων,� θ� εγγφθςθ� ςυμμετο�ισ� περ�λαμβάνε�� �α�� τον� όρο� ότ�� θ�
εγγφθςθ��αλφπτε��τ�σ�υπο�ρε�ςε�σ�όλων�των�ο��ονομ���ν��ορζων�που�ςυμμετζ�ουν�ςτθν�ζνωςθ. 

Θ�εγγφθςθ�ςυμμετο�ισ�πρζπε�� να� �ς�φε�� τουλά��ςτον� γ�α� τρ�άντα� (30)�θμζρεσ�μετά� τθ�λιξθ� του� �ρόνου�
�ς�φοσ�τθσ�προς�οράσ�του�άρκρου�2.4.5�τθσ�παροφςασ,�άλλωσ�θ�προς�ορά�απορρίπτετα�.�Θ�ανακζτουςα�
αρ�ι�μπορεί,�πρ�ν� τθ�λιξθ� τθσ� προς�οράσ,� να� ηθτά� από� τον�προς�ζροντα� να� παρατείνε�,�πρ�ν� τθ�λιξθ�
τουσ,�τθ�δ�άρ�ε�α��ς�φοσ�τθσ�προς�οράσ��α��τθσ�εγγφθςθσ�ςυμμετο�ισ. 

2.2.2.2. Θ� εγγφθςθ� ςυμμετο�ισ� επ�ςτρζ�ετα�� ςτον� ανάδο�ο� με� τθν� προς�όμ�ςθ� τθσ� εγγφθςθσ� �αλισ�
ε�τζλεςθσ.� 

Θ�εγγφθςθ�ςυμμετο�ισ�επ�ςτρζ�ετα��ςτουσ�λο�ποφσ�προς�ζροντεσ,�ςφμ�ωνα�με�τα�ε�δ��ότερα�ορ�ηόμενα�
ςτο�άρκρο�72�του�ν.�4412/201640. 

 

2.2.2.3. Θ� εγγφθςθ� ςυμμετο�ισ� �αταπίπτε�,� αν� ο� προς�ζρων� αποςφρε�� τθν� προς�ορά� του� �ατά� τθ�
δ�άρ�ε�α� �ς�φοσ�αυτισ,�παρζ�ε��ψευδι�ςτο��εία�ι�πλθρο�ορίεσ�που�ανα�ζροντα�� ςτα�άρκρα�2.2.3� ζωσ�
2.2.8 , δεν�προς�ομίςε�� εγ�αίρωσ� τα� προβλεπόμενα�από� τθν� παροφςα�δ��α�ολογθτ��ά� ι�δεν� προςζλκε��
εγ�αίρωσ�γ�α�υπογρα�ι�τθσ�ςφμβαςθσ. 

 

2.2.3 Λόγν��α�ν�ιε�ζκνύ41

 

Απο�λείετα��από�τθ�ςυμμετο�ι�ςτθν�παροφςα�δ�αδ��αςία�ςφναψθσ�ςφμβαςθσ�(δ�αγων�ςμό)�προς�ζρων�
ο��ονομ��όσ� �ορζασ,� ε�όςον� ςυντρζ�ε�� ςτο� πρόςωπό� του� (εάν� πρό�ε�τα�� γ�α� μεμονωμζνο� �υς��ό� ι�

                                                           
34

 Στον� βακμό� που� �αλφπτοντα��από� τα� Ραραρτιματα� 1,� 2,� 4� �α�� 5� �α�� τ�σ� γεν��ζσ� ςθμε��ςε�σ� του� ς�ετ��οφ� με� τθν� Ζνωςθ�
Ρροςαρτιματοσ� I τθσ� ΣΔΣ,� �ακ�σ� �α�� τ�σ� λο�πζσ� δ�εκνείσ� ςυμ�ωνίεσ� από� τ�σ� οποίεσ� δεςμεφετα�� θ� Ζνωςθ,� ο�� A.A. 
επ��υλάςςουν�γ�α�τα�ζργα,�τα�αγακά,�τ�σ�υπθρεςίεσ��α��τουσ�ο��ονομ��οφσ��ορείσ�των��ωρ�ν�που�ζ�ουν�υπογράψε��τ�σ�εν�
λόγω�ςυμ�ωνίεσ�μετα�είρ�ςθ�εξίςου�ευνοϊ�ι�με�αυτιν�που�επ��υλάςςουν�γ�α�τα�ζργα,�τα�αγακά,�τ�σ�υπθρεςίεσ��α��τουσ�
ο��ονομ��οφσ��ορείσ�τθσ�Ζνωςθσ 

35 Ρρβλ.�άρκρο�19�παρ.�2�ν.�4412/2016 
36

 Ππου��ρίνετα��αναγ�αίο,�ο��Α.Α.�μποροφν�να�δ�ευ�ρ�νίηουν�ςτα�ζγγρα�α�τθσ�ςφμβαςθσ�τον�τρόπο�με�τον�οποίο�ο��εν�ςε�σ�
ο��ονομ���ν��ορζων�κα�πρζπε��να�πλθροφν�τ�σ�απα�τιςε�σ�ο��ονομ��ισ��α���ρθματοο��ονομ��ισ�επάρ�ε�ασ�ι�τε�ν��ισ��α��
επαγγελματ��ισ���ανότθτασ��ατά�τα�άρκρα�75,�76��α��77,�ε�όςον�αυτό�δ��α�ολογείτα��από�αντ��ε�μεν��οφσ�λόγουσ��α��είνα��
ςφμ�ωνο�με�τθν�αρ�ι�τθσ�αναλογ��ότθτασ��(πρβλ.�άρκρο�19�παρ.�2�ν.�4412/2016) 

37
 Ρρβλ.�Άρκρο�19�παρ.�4�ν.�4412/2016 

38
 Ρρβλ�παρ.�1�α),�3,�4,�5��του�άρκρου�72�του�ν.4412/2016 

39 Σε� περίπτωςθ� υποβολισ� προς�οράσ� γ�α� ζνα� ι� περ�ςςότερα� τμιματα� τθσ� ςφμβαςθσ,� το� φψοσ� τθσ� εγγφθςθσ� ςυμμετο�ισ�
υπολογίηετα�� επί� τθσ� ε�τ�μ�μενθσ� αξίασ,� ε�τόσ� �ΡΑ,� του/των� προς�ερομζνου/ων� τμιματοσ/τμθμάτων� (Ρρβλ.� άρκρο� 72�
παρ.�1α�ν.�4412/2016) 

40
 Ρρβ.�άρκρο�72�παρ.�1�του�ν.�4412/2016,�όπωσ�τροποπο�ικθ�ε��με�τθν�περ.�4�του�άρκρου�107�του�ν.�4497/2017�(Α'�171). 

41
 Ρρβλ�άρκρα�73��α��74�ν.�4412/2016,�όπωσ�τροποπο�ικθ�αν�με�το�αρ.�107�του�ν.�4497/2017. 
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νομ��ό� πρόςωπο)� ι� ςε� ζνα� από� τα� μζλθ� του� (εάν� πρό�ε�τα�� γ�α� ζνωςθ� ο��ονομ���ν� �ορζων)� ζνασ� ι�
περ�ςςότερο��από�τουσ�α�όλουκουσ�λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν� υπάρ�ε�� ςε� βάροσ� του� αμετά�λθτθ42 �αταδ��αςτ��ι� από�αςθ� γ�α� ζναν� από� τουσ�
α�όλουκουσ�λόγουσ:� 

α)� ςυμμετο�ι� ςε� εγ�λθματ��ι� οργάνωςθ,� όπωσ� αυτι� ορίηετα�� ςτο� άρκρο� 2� τθσ� από�αςθσ-πλαίς�ο�
2008/841/ΔΕΥ� του� Συμβουλίου� τθσ� 24θσ� Ο�τωβρίου� 2008,� γ�α� τθν� �αταπολζμθςθ� του� οργανωμζνου�
εγ�λιματοσ�(ΕΕ�L 300�τθσ�11.11.2008�ς.42),� 

β)� δωροδο�ία,�όπωσ�ορίηετα�� ςτο�άρκρο�3� τθσ� ςφμβαςθσ� περί� τθσ� �αταπολζμθςθσ� τθσ�δ�α�κοράσ�ςτθν�
οποία�ενζ�οντα��υπάλλθλο��των�Ευρωπαϊ��ν��ο�νοτιτων�ι�των��ρατ�ν-μελ�ν�τθσ�Ζνωςθσ�(ΕΕ�C 195�τθσ�
25.6.1997,� ς.� 1)� �α�� ςτθν� παράγρα�ο� 1� του� άρκρου� 2� τθσ� από�αςθσ-πλαίς�ο� 2003/568/ΔΕΥ� του�
Συμβουλίου�τθσ�22ασ�Λουλίου�2003,�γ�α�τθν��αταπολζμθςθ�τθσ�δωροδο�ίασ�ςτον��δ�ωτ��ό�τομζα�(ΕΕ�L 192 
τθσ� 31.7.2003,� ς.� 54),� �ακ�σ� �α�� όπωσ� ορίηετα�� ςτθν� �είμενθ� νομοκεςία� ι� ςτο� εκν��ό� δί�α�ο� του�
ο��ονομ��οφ��ορζα,� 

γ)� απάτθ,� �ατά� τθν� ζννο�α� του� άρκρου� 1� τθσ� ςφμβαςθσ� ς�ετ��ά� με� τθν� προςταςία� των� ο��ονομ���ν�
ςυμ�ερόντων�των�Ευρωπαϊ��ν��ο�νοτιτων�(ΕΕ�C 316�τθσ�27.11.1995,�ς.�48),�θ�οποία��υρ�κθ�ε�με�το�ν.�
2803/2000�(Αϋ�48),� 

δ)�τρομο�ρατ��ά�εγ�λιματα�ι�εγ�λιματα�ςυνδεόμενα�με�τρομο�ρατ��ζσ�δραςτθρ�ότθτεσ,�όπωσ�ορίηοντα�,�
αντ�ςτοί�ωσ,�ςτα�άρκρα�1��α��3�τθσ�από�αςθσ-πλαίς�ο�2002/475/ΔΕΥ�του�Συμβουλίου�τθσ�13θσ� Λουνίου�
2002,� γ�α� τθν� �αταπολζμθςθ� τθσ� τρομο�ρατίασ� (ΕΕ� L 164� τθσ� 22.6.2002,� ς.� 3)� ι� θκ��ι� αυτουργία� ι�
ςυνζργε�α�ι�απόπε�ρα�δ�άπραξθσ εγ�λιματοσ,�όπωσ�ορίηοντα��ςτο�άρκρο�4�αυτισ,� 

ε)� νομ�μοποίθςθ� εςόδων� από� παράνομεσ� δραςτθρ�ότθτεσ� ι� �ρθματοδότθςθ� τθσ� τρομο�ρατίασ,� όπωσ�
αυτζσ�ορίηοντα��ςτο�άρκρο�1�τθσ�Οδθγίασ�2005/60/Ε��του�Ευρωπαϊ�οφ��ο�νοβουλίου��α��του�Συμβουλίου�
τθσ� 26θσ� Ο�τωβρίου� 2005,� ς�ετ��ά� με� τθν� πρόλθψθ� τθσ� �ρθς�μοποίθςθσ� του� �ρθματοπ�ςτωτ��οφ�
ςυςτιματοσ� γ�α� τθ� νομ�μοποίθςθ� εςόδων� από� παράνομεσ� δραςτθρ�ότθτεσ� �α�� τθ� �ρθματοδότθςθ� τθσ�
τρομο�ρατίασ� (ΕΕ�L 309�τθσ�25.11.2005,�ς.�15),�θ�οποία�ενςωματ�κθ�ε�ςτθν�εκν��ι�νομοκεςία�με� το�ν.�
3691/2008�(Αϋ�166), 

ςτ)� πα�δ��ι� εργαςία� �α�� άλλεσ� μορ�ζσ� εμπορίασ� ανκρ�πων,� όπωσ� ορίηοντα�� ςτο� άρκρο� 2� τθσ�Οδθγίασ�
2011/36/ΕΕ�του�Ευρωπαϊ�οφ��ο�νοβουλίου��α��του�Συμβουλίου�τθσ�5θσ�Απρ�λίου�2011,�γ�α�τθν�πρόλθψθ�
�α�� τθν��αταπολζμθςθ�τθσ�εμπορίασ�ανκρ�πων��α��γ�α�τθν�προςταςία�των�κυμάτων�τθσ,��ακ�σ��α��γ�α�
τθν�αντ��ατάςταςθ�τθσ�από�αςθσ-πλαίς�ο�2002/629/ΔΕΥ�του�Συμβουλίου�(ΕΕ�L 101�τθσ�15.4.2011,�ς.�1),�θ�
οποία�ενςωματ�κθ�ε�ςτθν�εκν��ι�νομοκεςία�με�το�ν.�4198/2013�(Αϋ�215). 

Ο�ο��ονομ��όσ��ορζασ�απο�λείετα�,�επίςθσ,�όταν�το�πρόςωπο�ε�σ�βάροσ�του�οποίου�ε�δόκθ�ε�αμετά�λθτθ�
�αταδ��αςτ��ι� από�αςθ� είνα�� μζλοσ� του� δ�ο��θτ��οφ,� δ�ευκυντ��οφ� ι� εποπτ��οφ� οργάνου� του� ι� ζ�ε��
εξουςία�ε�προς�πθςθσ,�λιψθσ�απο�άςεων�ι�ελζγ�ου�ςε�αυτό.� 

Στ�σ�περ�πτ�ςε�σ�ετα�ρε��ν�περ�ορ�ςμζνθσ�ευκφνθσ�(Ε.Ρ.Ε.)��α��προςωπ���ν�ετα�ρε��ν�(Ο.Ε.��α��Ε.Ε.)��α��
IKE� �δ�ωτ���ν� �ε�αλα�ου����ν� ετα�ρε��ν,� θ� υπο�ρζωςθ� του� προθγοφμενου� εδα�ίου� � α�ορά� � ςτουσ�
δ�α�ε�ρ�ςτζσ. 

Στ�σ� περ�πτ�ςε�σ� ανωνφμων� ετα�ρε��ν� (Α.Ε.),� θ� υπο�ρζωςθ� του� προθγοφμενου� εδα�ίου α�ορά� ςτον�

Δ�ευκφνοντα�Σφμβουλο,��ακ�σ��α��ςε�όλα�τα�μζλθ�του�Δ�ο��θτ��οφ�Συμβουλίου. 

                                                           
42

 Ρρβλ.�άρκρο�73�παρ.�1�εδ.�α�του�ν.�4412/2016,�όπωσ�τροποπο�ικθ�ε�με�το�άρκρο�107�περ.�6�του�ν.�4497/2017.� 
 Ε�δ��ότερα,�επ�ςθμαίνετα��ότ�:� 
 α)�γ�α�τ�σ�ςυμβάςε�σ�άνω�των�ορίων,�θ�ανα�ορά�ςτο�ΕΕΕΣ�ςε�“τελεςίδ��θ��αταδ��αςτ��ι�από�αςθ”�νοείτα�,�δεδομζνθσ�τθσ�

ωσ�άνω�νομοκετ��ισ�μεταβολισ,�ωσ�“αμετά�λθτθ��αταδ��αςτ��ι�από�αςθ”,�θ�δε�ς�ετ��ι�διλωςθ�του�ο��ονομ��οφ��ορζα�
ςτο��ζροσ�ΛΛΛ.Α.�του�ΕΕΕΣ�α�ορά�μόνο�ςε�αμετά�λθτεσ��αταδ��αςτ��ζσ απο�άςε�σ,� 

 β)�γ�α�τ�σ�ςυμβάςε�σ��άτω�των�ορίων,�ο��ανακζτουςεσ�αρ�ζσ πρζπε��να�προςαρμόηουν�το�ςχετ��ό�πεδίο�του�Μζρουσ�ΙΙΙ.Α�
του�ΤΕΥΔ��α��ε�δ��ότερα,�αντί�τθσ�ανα�οράσ�ςε�“τελεςίδ��θ καταδικαστική�απόφαση”,�δεδομζνθσ�τθσ�ωσ�άνω�νομοκετ��ισ�
μεταβολισ,�να�κζτουν�τθ��ράςθ�“αμετάκλητη�καταδικαστική�απόφαση”, θ�δε�ς�ετ��ι�διλωςθ�του�ο��ονομ��οφ��ορζα�ςτο�
ΤΕΥΔ�α�ορά,�ομοίωσ,�μόνο�ςε�αμετά�λθτεσ �αταδ��αςτ��ζσ�απο�άςε�σ. 
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Στ�σ� περ�πτ�ςε�σ� Συνετα�ρ�ςμ�ν,� θ� υπο�ρζωςθ� του� προθγοφμενου� εδα�ίου� α�ορά� ςτα� μζλθ� του�

Δ�ο��θτ��οφ�Συμβουλίου43. 

Σε�όλεσ�τ�σ�υπόλο�πεσ�περ�πτ�ςε�σ�νομ���ν�προς�πων,�θ�υπο�ρζωςθ�των�προθγοφμενων�εδα�ίων�α�ορά�

ςτουσ�νόμ�μουσ�ε�προς�πουσ�τουσ. 

Εάν�ςτ�σ�ωσ�άνω�περ�πτώςε�σ�(α)�ζωσ�(ςτ)�θ�περίοδοσ�απο�λε�ςμοφ�δεν�ζχε���ακορ�ςτεί�με�αμετά�λθτθ�

από�αςθ,� αυτι� ανζρχετα�� ςε� πζντε� (5)� ζτθ� από� τθν� θμερομθνία� τθσ� �αταδί�θσ� με� αμετά�λθτθ�

από�αςθ. 44 

2.2.3.2. Στ�σ�α�όλουκεσ�περ�πτ�ςε�σ�: 

α)�όταν�ο�προς�ζρων�ζ�ε��ακετιςε��τ�σ�υπο�ρε�ςε�σ�του�όςον�α�ορά�ςτθν��αταβολι��όρων�ι�ε�ς�ορ�ν�
�ο�νων��ισ�ας�άλ�ςθσ��α��αυτό�ζ�ε��δ�απ�ςτωκεί�από�δ��αςτ��ι�ι�δ�ο��θτ��ι�από�αςθ�με�τελεςίδ��θ��α��
δεςμευτ��ι��ς�φ,�ςφμ�ωνα�με�δ�ατάξε�σ�τθσ���ρασ�όπου�είνα��εγ�ατεςτθμζνοσ� �ι�τθν�εκν��ι�νομοκεςία�
ι/�α��� 

β)�όταν�θ�ανακζτουςα�αρ�ι�μπορεί�να�αποδείξε��με�τα��ατάλλθλα�μζςα�ότ��ο�προς�ζρων�ζ�ε��ακετιςε��τ�σ�
υπο�ρε�ςε�σ�του�όςον�α�ορά�τθν��αταβολι��όρων�ι�ε�ς�ορ�ν��ο�νων��ισ�ας�άλ�ςθσ. 

Αν�ο�προς�ζρων�είνα��Ζλλθνασ�πολίτθσ�ι�ζ�ε��τθν�εγ�ατάςταςι�του�ςτθν�Ελλάδα,�ο��υπο�ρε�ςε�σ�του�που�
α�οροφν� τ�σ� ε�ς�ορζσ� �ο�νων��ισ� ας�άλ�ςθσ� �αλφπτουν� τόςο� τθν� �φρ�α� όςο� �α�� τθν� επ��ουρ��ι�
ας�άλ�ςθ. 

Δεν� απο�λείετα�� ο� προς�ζρων� ο��ονομ��όσ� �ορζασ,� όταν� ζ�ε�� ε�πλθρ�ςε�� τ�σ� υπο�ρε�ςε�σ� του� είτε�
�αταβάλλοντασ�τουσ��όρουσ�ι�τ�σ�ε�ς�ορζσ��ο�νων��ισ�ας�άλ�ςθσ�που�ο�είλε�,�ςυμπερ�λαμβανομζνων,�
�ατά� περίπτωςθ,� των� δεδουλευμζνων� τό�ων� ι� των� προςτίμων� είτε� υπαγόμενοσ� ςε� δεςμευτ��ό�
δ�α�ανον�ςμό�γ�α�τθν��αταβολι�τουσ45.  

ι/�α� 

γ)� θ� Ανακζτουςα� Αρ�ι� � γνωρίηε�� ι� μπορεί� να� αποδείξε�� με� τα� �ατάλλθλα� μζςα� ότ�� ζ�ουν� επ�βλθκεί� ςε�
βάροσ�του�ο��ονομ��οφ��ορζα,�μζςα�ςε��ρον��ό�δ�άςτθμα�δφο�(2)�ετ�ν�πρ�ν�από�τθν�θμερομθνία�λιξθσ�
τθσ� προκεςμίασ� υποβολισ� προς�οράσ:� αα)� τρε�σ� (3)� πράξε�σ� επ�βολισ� προςτίμου� από� τα� αρμόδ�α�
ελεγ�τ��ά� όργανα� του� Σ�ματοσ� Επ�κε�ρθςθσ� Εργαςίασ� γ�α� παραβάςε�σ� τθσ� εργατ��ισ� νομοκεςίασ� που�
�αρα�τθρίηοντα�,�ςφμ�ωνα�με�τθν�υπουργ��ι�από�αςθ�2063/Δ1632/2011�(Βϋ�266),�όπωσ�ε�άςτοτε��ς�φε�,�
ωσ� «υψθλισ»� ι� «πολφ� υψθλισ»� ςοβαρότθτασ,� ο�� οποίεσ� προ�φπτουν� ακρο�ςτ��ά� από� τρε�σ� (3)�
δ�ενεργθκζντεσ�ελζγ�ουσ,�ι�ββ)�δφο� (2)�πράξε�σ�επ�βολισ�προςτίμου�από�τα�αρμόδ�α�ελεγ�τ��ά�όργανα�
του� Σ�ματοσ� Επ�κε�ρθςθσ� Εργαςίασ� γ�α� παραβάςε�σ� τθσ� εργατ��ισ� νομοκεςίασ� που� α�οροφν� τθν�
αδιλωτθ�εργαςία,�ο��οποίεσ�προ�φπτουν�ακρο�ςτ��ά�από�δφο�(2)�δ�ενεργθκζντεσ�ελζγ�ουσ.�Ο��υπό�ααϋ��α��
ββϋ��υρ�ςε�σ�πρζπε��να�ζ�ουν�απο�τιςε��τελεςίδ��θ��α��δεςμευτ��ι��ς�φ.�46 

 

2.2.3.3  Εξα�ρζςε�σ�από�τουσ�παραπάνω�λόγουσ�απο�λε�ςμοφ�δεν�προβλζποντα�. 
  
2.2.3.4. Απο�λείετα�47 από�τθ�ςυμμετο�ι�ςτθ�δ�αδ��αςία�ςφναψθσ�τθσ�παροφςασ�ςφμβαςθσ,�προς�ζρων�
ο��ονομ��όσ��ορζασ�ςε�οπο�αδιποτε�από�τ�σ�α�όλουκεσ��αταςτάςε�σ:� 

                                                           
43 Ρρβλ.� άρκρο� 73� παρ.� 1� τελευταία� δφο� εδά��α� του� ν.� 4412/2016,� όπωσ� τροποπο�ικθ�αν� με� το� άρκρο� 107� περ.� 7� του� ν.�

4497/2017 
44

 Ρρβλ.�παρ.�10�άρκρου�73�ν.4412/2016,�θ�οποία�προςτζκθ�ε�με�το�άρκρο�107�περ.�9�του�ν.�4497/2017.� 
45

 Ρρβλ.� άρκρο� 73� παρ.� 2� τελευταίο� εδά��ο� του� ν.� 4412/2016.� Σ�ετ��ι� διλωςθ� του� προς�ζροντοσ� ο��ονομ��οφ� �ορζα����
περ�λαμβάνετα�� ςτο� ΕΕΕΣ� (γ�α� τ�σ� ςυμβάςε�σ� άνω� των� ορίων)� ι� (γ�α� τ�σ� ςυμβάςε�σ� �άτω� των� ορίων)� ςτο� τυποπο�θμζνο�
ζντυπο�υπεφκυνθσ�διλωςθσ�(Τ.Ε.Υ.Δ.)�του�άρκρου�79�παρ.�4�ν.�4412/2016� 

46
 Ρρβ.�άρκρο�73�παρ.�2�περίπτωςθ�γ�του�ν.�4412/2016�,�θ�οποία�προςτζκθ�ε�με�το�άρκρο�39�του�ν.�4488/2017. 

47 Ο��λόγο��τθσ�παραγρά�ου�4�αποτελοφν�δυνθτ��οφσ�λόγουσ�απο�λε�ςμοφ,�ςφμ�ωνα�με�το�άρκρο�73�παρ.�4�ν.�4412/2016.�
�ατά� ςυνζπε�α,� θ� Α.Α.� δφνατα�� να� επ�λζξε�� ζναν,� περ�ςςότερουσ,� όλουσ� ι� ενδε�ομζνωσ� �α�� �ανζναν� από� τουσ� λόγουσ�
απο�λε�ςμοφ�τθσ�παρ.�4,�ςυνε�τ�μ�ντασ�τα��δ�αίτερα��αρα�τθρ�ςτ��ά�τθσ�υπό�ανάκεςθ�ςφμβαςθσ�(ε�τ�μ�μενθ�αξία�αυτισ,�
ε�δ��ζσ�περ�ςτάςε�σ��λπ),�με�ς�ετ��ι�πρόβλεψθ�ςτθ�δ�α�ιρυξθ�(πρβλ.�α�τ�ολογ��ι�ζ�κεςθ�νόμου�4412/2016�- άρκρο�73�παρ.�
4).� Επ�ςθμαίνετα�,� επίςθσ,� ότ�� θ� επ�λογι� από� τθν� Α.Α.� λόγου/ων� απο�λε�ςμοφ� τθσ� παρ.� 4� δ�αμορ��νε�� αντ�ςτοί�ωσ� τ�σ�
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(α)�εάν�ζ�ε��ακετιςε��τ�σ�υπο�ρε�ςε�σ�που�προβλζποντα��ςτθν�παρ.�2�του�άρκρου�18�του�ν. 4412/201648,  

(β)�εάν�τελεί�υπό�πτ��ευςθ ι�ζ�ε��υπα�κεί�ςε�δ�αδ��αςία�εξυγίανςθσ�ι�ε�δ��ισ�ε��ακάρ�ςθσ�ι�τελεί�υπό�
αναγ�αςτ��ι�δ�α�είρ�ςθ από�ε��ακαρ�ςτι�ι�από�το�δ��αςτιρ�ο�ι�ζ�ε��υπα�κεί�ςε�δ�αδ��αςία�πτω�ευτ��οφ�
ςυμβ�βαςμοφ�ι�ζ�ε��αναςτείλε��τ�σ�επ��ε�ρθματ��ζσ�του�δραςτθρ�ότθτεσ�ι�εάν�βρίς�ετα��ςε�οπο�αδιποτε�
ανάλογθ��ατάςταςθ�προ�φπτουςα�από�παρόμο�α�δ�αδ��αςία,�προβλεπόμενθ�ςε�εκν��ζσ�δ�ατάξε�σ�νόμου.�
Θ�ανακζτουςα�αρ�ι�μπορεί�να�μθν�απο�λείε��ζναν�ο��ονομ��ό��ορζα�ο�οποίοσ�βρίς�ετα��ςε�μία�ε��των�
�αταςτάςεων�που�ανα�ζροντα��ςτθν�περίπτωςθ�αυτι,�υπό�τθν�προχπόκεςθ�ότ��αποδε��νφε��ότ��ο�εν�λόγω�
�ορζασ�είνα��ςε�κζςθ�να�ε�τελζςε��τθ�ςφμβαςθ,�λαμβάνοντασ�υπόψθ�τ�σ��ς�φουςεσ�δ�ατάξε�σ��α��τα�μζτρα�
γ�α�τθ�ςυνζ��ςθ�τθσ�επ��ε�ρθματ��ισ�του�λε�τουργίασ49,  

(γ)�υπάρ�ουν�επαρ��σ�εφλογεσ�ενδείξε�σ�που�οδθγοφν�ςτο�ςυμπζραςμα�ότ��ο�ο��ονομ��όσ��ορζασ�ςυνιψε�
ςυμ�ωνίεσ�με�άλλουσ�ο��ονομ��οφσ��ορείσ�με�ςτό�ο�τθ�ςτρζβλωςθ�του�ανταγων�ςμοφ,� 

δ)� εάν�μία��ατάςταςθ�ςφγ�ρουςθσ�ςυμ�ερόντων��ατά�τθν�ζννο�α�του�άρκρου�24�του�ν.�4412/2016�δεν�
μπορεί�να�κεραπευκεί�αποτελεςματ��ά�με�άλλα,�λ�γότερο�παρεμβατ��ά,�μζςα,� 

(ε)� εάν� μία� �ατάςταςθ� ςτρζβλωςθσ� του� ανταγων�ςμοφ� από� τθν� πρότερθ� ςυμμετο�ι� του� ο��ονομ��οφ�
�ορζα��ατά�τθν�προετο�μαςία�τθσ�δ�αδ��αςίασ�ςφναψθσ�ςφμβαςθσ,��ατά�τα�ορ�ηόμενα�ςτο�άρκρο�48�του�
ν.�4412/2016,�δεν�μπορεί�να�κεραπευκεί�με�άλλα,�λ�γότερο�παρεμβατ��ά,�μζςα,� 

(ςτ)� εάν� ζ�ε�� επ�δείξε�� ςοβαρι� ι� επαναλαμβανόμενθ� πλθμμζλε�α� �ατά� τθν� ε�τζλεςθ� ους��δουσ�
απαίτθςθσ� ςτο� πλαίς�ο� προθγοφμενθσ� δθμός�ασ� ςφμβαςθσ,� προθγοφμενθσ� ςφμβαςθσ� με� ανακζτοντα�
�ορζα� ι� προθγοφμενθσ� ςφμβαςθσ� παρα��ρθςθσ� που� εί�ε�ωσ� αποτζλεςμα� τθν� πρόωρθ� �αταγγελία� τθσ�
προθγοφμενθσ�ςφμβαςθσ,�αποηθμ��ςε�σ�ι�άλλεσ�παρόμο�εσ��υρ�ςε�σ,� 

(η)� εάν� ζ�ε�� �ρ�κεί� ζνο�οσ� ςοβαρ�ν� ψευδ�ν� δθλ�ςεων� �ατά� τθν� παρο�ι� των� πλθρο�ορ��ν� που�
απα�τοφντα�� γ�α� τθν� εξα�ρίβωςθ� τθσ� απουςίασ� των� λόγων� απο�λε�ςμοφ� ι� τθν� πλιρωςθ� των� �ρ�τθρίων�
επ�λογισ,�ζ�ε��απο�ρφψε��τ�σ�πλθρο�ορίεσ�αυτζσ�ι�δεν�είνα��ςε�κζςθ�να�προς�ομίςε��τα�δ��α�ολογθτ��ά�
που�απα�τοφντα���ατ’�ε�αρμογι�του�άρκρου�2.2.9.2�τθσ�παροφςασ,� 

(θ)� εάν� επ��είρθςε�να� επθρεάςε��με�ακζμ�το� τρόπο�τθ�δ�αδ��αςία� λιψθσ�απο�άςεων� τθσ�ανακζτουςασ�
αρ�ισ,�να�απο�τιςε��εμπ�ςτευτ��ζσ�πλθρο�ορίεσ�που�ενδζ�ετα��να�του�απο�ζρουν�ακζμ�το�πλεονζ�τθμα�
ςτθ� δ�αδ��αςία� ςφναψθσ� ςφμβαςθσ� ι� να� παράς�ε�� εξ� αμελείασ� παραπλανθτ��ζσ� πλθρο�ορίεσ� που�
ενδζ�ετα�� να� επθρεάςουν� ους�ωδ�σ� τ�σ� απο�άςε�σ� που� α�οροφν� τον� απο�λε�ςμό,� τθν� επ�λογι� ι� τθν�
ανάκεςθ,� 

(κ)�εάν�ζ�ε��δ�απράξε��ςοβαρό�επαγγελματ��ό�παράπτωμα,�το�οποίο�κζτε��εν�αμ��βόλω�τθν�α�ερα�ότθτά�
του,�γ�α�το�οποίο�του�επ�βλικθ�ε�πο�νι�που�του�ςτερεί�το�δ��αίωμα�ςυμμετο�ισ�ςε�δ�αδ��αςία�ςφναψθσ�
ςφμβαςθσ�δθμοςίων�ζργων��α���αταλαμβάνε��τθ�ςυγ�ε�ρ�μζνθ�δ�αδ��αςία.� 

Εάν�ςτ�σ�ωσ�άνω�περ�πτώςε�σ�(α)�ζωσ�(θ)��θ�περίοδοσ�απο�λε�ςμοφ�δεν�ζχε���ακορ�ςτεί�με�αμετά�λθτθ�

από�αςθ,�αυτι�ανζρχετα��ςε�τρία�(3)�ζτθ�από�τθν�θμερομθνία�του�ςχετ��οφ�γεγονότοσ. 50 

Ο�Διμοσ� Γόρτυνασ μπορεί� να�μθν�απο�λείε�� ζναν� ο��ονομ��ό��ορζα,�ο�οποίοσ� βρίς�ετα�� ςε�μ�α� ε�� των�
�αταςτάςεων�που�ανα�ζροντα��ςτθν�περίπτωςθ�βϋ�τθσ�παρ.�4,�υπό�τθν�προχπόκεςθ�ότ��αποδεδε�γμζνα�ο�
εν�λόγω��ορζασ�είνα��ςε�κζςθ�να�ε�τελζςε��τθ�ςφμβαςθ,�λαμβάνοντασ�υπόψθ�τ�σ��ς�φουςεσ�δ�ατάξε�σ��α��
τα�μζτρα�γ�α�τθ�ςυνζ��ςθ�τθσ�επ��ε�ρθματ��ισ�του�λε�τουργίασ . 

2.2.3.5. Απο�λείετα�,�επίςθσ,�προς�ζρων�ο��ονομ��όσ��ορζασ�από�τθ�ςυμμετο�ι�ςτθ�δ�αδ��αςία�ςφναψθσ�

τθσ�παροφςασ� �ςφμβαςθσ�εάν�ςυντρζ�ουν�ο��προχποκζςε�σ�ε�αρμογισ�τθσ�παρ.�4� του�άρκρου�8� του�ν.�

3310/2005,�όπωσ��ς�φε��(αμ�γ�σ�εκν��όσ�λόγοσ�απο�λε�ςμοφ)51. 

                                                                                                                                                                                                 
επ�λογζσ�τθσ�ςτα�ς�ετ��ά�πεδία�του�ΕΕΕΣ�(γ�α�τ�σ�ςυμβάςε�σ�άνω�των�ορίων)�ι�του�ΤΕΥΔ�(γ�α�τ�σ�ςυμβάςε�σ��άτω�των�ορίων),�
�ακ�σ��α��τα�μζςα�απόδε�ξθσ�του�άρκρου�2.2.9.2. 

48
 Θ�ακζτθςθ�τθσ�υπο�ρζωςθσ�αυτισ�ςυν�ςτά�ςοβαρό�επαγγελματ��ό�παράπτωμα�του�ο��ονομ��οφ��ορζα��ατά�τθν�ζννο�α�τθσ�

περίπτωςθσ�κϋ� τθσ�παραγρά�ου�4� του�άρκρου�73.�Ρρβλ.�άρκρο�18�παρ.�5� του� ν.� 4412/2106,� όπωσ� τροποπο�ικθ�ε�με� το�
άρκρο�107�περ.�1�του�ν.�4497/2017. 

49
 Σ�ετ��ι�διλωςθ�του�προς�ζροντοσ�ο��ονομ��οφ��ορζα�περ�λαμβάνετα��ςτο�ΕΕΕΣ�(γ�α�τ�σ�ςυμβάςε�σ�άνω�των�ορίων)�ι�ςτο�

Τ.Ε.Υ.Δ.�(γ�α�τ�σ�ςυμβάςε�σ��άτω�των�ορίων),��ακ�σ��α��τα�μζςα�απόδε�ξθσ�του�άρκρου�2.2.9.2.� 
50

 Ρρβλ.�παράγρα�ο�10�του�άρκρου�73�ν.4412/2016,�θ�οποία�προςτζκθ�ε�με�το�άρκρο�107�περ.�9�του�ν.�4497/2017.� 
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2.2.3.6. Ο� προς�ζρων� απο�λείετα�� ςε� οπο�οδιποτε� �ρον��ό� ςθμείο� �ατά� τθ� δ�άρ�ε�α� τθσ δ�αδ��αςίασ�
ςφναψθσ�τθσ�παροφςασ�ςφμβαςθσ,�όταν�αποδε��νφετα��ότ��βρίς�ετα�,�λόγω�πράξεων�ι�παραλείψε�ν�του,�
είτε�πρ�ν�είτε��ατά�τθ�δ�αδ��αςία,�ςε�μία�από�τ�σ�ωσ�άνω�περ�πτ�ςε�σ� 

2.2.3.7. Ρρος�ζρων�ο��ονομ��όσ��ορζασ�που�εμπίπτε��ςε�μ�α�από�τ�σ��αταςτάςε�σ�που�ανα�ζροντα��ςτ�σ�
παραγρά�ουσ�2.2.3.1,�2.2.3.2. γ)52 �α��2.2.3.4�μπορεί�να�προς�ομίηε��ςτο��εία�προ�ε�μζνου�να�αποδείξε��
ότ�� τα� μζτρα� που� ζλαβε� επαρ�οφν� γ�α� να� αποδείξουν� τθν� αξ�οπ�ςτία� του,� παρότ�� ςυντρζ�ε�� ο� ς�ετ��όσ�
λόγοσ�απο�λε�ςμοφ�(αυτo�άκαρςθ).�Εάν�τα�ςτο��εία��ρ�κοφν�επαρ�ι,�ο�εν�λόγω�ο��ονομ��όσ��ορζασ�δεν�
απο�λείετα��από�τθ�δ�αδ��αςία�ςφναψθσ�ςφμβαςθσ.�Τα�μζτρα�που�λαμβάνοντα��από�τουσ�ο��ονομ��οφσ�
�ορείσ� αξ�ολογοφντα�� ςε� ςυνάρτθςθ� με� τθ� ςοβαρότθτα� �α�� τ�σ� �δ�αίτερεσ� περ�ςτάςε�σ� του� πο�ν��οφ�
αδ��ιματοσ�ι�του�παραπτ�ματοσ.�Αν�τα�μζτρα��ρ�κοφν�ανεπαρ�ι,�γνωςτοπο�είτα��ςτον�ο��ονομ��ό��ορζα�
το�ς�επτ��ό� τθσ� από�αςθσ�αυτισ.�Ο��ονομ��όσ��ορζασ�που�ζ�ε�� απο�λε�ςτεί,� ςφμ�ωνα�με� τ�σ� �είμενεσ�
δ�ατάξε�σ,� με� τελεςίδ��θ� από�αςθ,� ςε� εκν��ό� επίπεδο,� από� τθ� ςυμμετο�ι� ςε� δ�αδ��αςίεσ� ςφναψθσ�
ςφμβαςθσ� ι� ανάκεςθσ� παρα��ρθςθσ� δεν� μπορεί� να� �άνε�� �ριςθ� τθσ� ανωτζρω� δυνατότθτασ� �ατά� τθν�
περίοδο�του�απο�λε�ςμοφ�που�ορίηετα��ςτθν�εν�λόγω�από�αςθ�53. 

2.2.3.8. Θ� από�αςθ� γ�α� τθν� δ�απίςτωςθ� τθσ� επάρ�ε�ασ� ι� μθ� των� επανορκωτ���ν� μζτρων� �ατά� τθν�
προθγοφμενθ�παράγρα�ο�ε�δίδετα�� ςφμ�ωνα�με� τα�ορ�ηόμενα�ςτ�σ�παρ.�8� �α�� 9� του�άρκρου�73� του� ν.�
4412/2016. 

2.2.3.9. Ο��ονομ��όσ��ορζασ,�ςτον�οποίο�ζ�ε��επ�βλθκεί,�με�τθν��ο�νι�υπουργ��ι�από�αςθ�του�άρκρου�74�
του� ν.� 4412/2016,� θ� πο�νι� του� απο�λε�ςμοφ� απο�λείετα�� αυτοδί�α�α� �α�� από� τθν� παροφςα� δ�αδ��αςία�
ςφναψθσ�τθσ�ςφμβαςθσ. 

 

�ρ�τιρ�α�Επ�λογισ54  

2.2.4 Καηαιι�ιόη�ηα�άζ��ζ�ο�ε�αγγεικαη��ήο�δξαζη�ξ�όη�ηαο55

Ο��ο��ονομ��οί��ορείσ�που�ςυμμετζχουν�ςτθ�δ�αδ��αςία�ςφναψθσ�τθσ�παροφςασ�ςφμβαςθσ�απα�τείτα��να�
ας�οφν�εμπορ��ι�ι�β�ομθχαν��ι�ι�β�οτεχν��ι�δραςτθρ�ότθτα�ςυνα�ι�με�το�αντ��είμενο�τθσ�προμικε�ασ.��
Ο��ο��ονομ��οί��ορείσ�που�είνα��εγ�ατεςτθμζνο��ςε��ράτοσ�μζλοσ�τθσ�Ευρωπαϊ�ισ�Ζνωςθσ�απα�τείτα��να�
είνα�� εγγεγραμμζνο�� ςε� ζνα� από� τα� επαγγελματ��ά� ι εμπορ��ά� μθτρ�α� που� τθροφντα�� ςτο� �ράτοσ�
εγ�ατάςταςισ� τουσ.� τθν� περίπτωςθ� ο��ονομ���ν� �ορζων� εγ�ατεςτθμζνων� ςε� �ράτοσ� μζλουσ� του�
Ευρωπαϊ�οφ�Ο��ονομ��οφ�Χ�ρου�(Ε.Ο.Χ)�ι�ςε�τρίτεσ�χ�ρεσ�που�προςχωριςε��ςτθ�Δ,�ι�ςε�τρίτεσ�χ�ρεσ�
που�δεν�εμπίπτουν�ςτθν�προθγοφμενθ�περίπτωςθ��α��ζχουν�ςυνάψε��δ�μερείσ�ι�πολυμερείσ�ςυμ�ωνίεσ�με�
τθν�Ζνωςθ�ςε�κζματα�δ�αδ��ας��ν�ανάκεςθσ�δθμοςίων�ςυμβάςεων,�απα�τείτα��να�είνα��εγγεγραμμζνο��ςε�
αντίςτο�χα� επαγγελματ��ά� ι� εμπορ��ά� μθτρ�α.� Ο�� εγ�ατεςτθμζνο�� ςτθν� Ελλάδα� ο��ονομ��οί� �ορείσ�
απα�τείτα��να�είνα��εγγεγραμμζνο��ςτο�Β�οτεχν��ό�ι�Εμπορ��ό�ι�Β�ομθχαν��ό�Επ�μελθτιρ�ο. 

                                                                                                                                                                                                 
51

 Ο�λόγοσ�απο�λε�ςμοφ�τθσ�παρ.�2.2.3.5�τίκετα��ςτθν�παροφςα�δ�α�ιρυξθ�μόνο�ε�όςον�θ�ε�τ�μ�μενθ�αξία�τθσ�υπό�ανάκεςθ�
ςφμβαςθσ� υπερβαίνε�� το� 1.000.000,00� €� �ωρίσ� �ΡΑ.� �ατά� το� ςτάδ�ο� τθσ� υποβολισ� τθσ� προς�οράσ� θ� μθ� ςυνδρομι� του�
ανωτζρω�εκν��οφ�λόγου�απο�λε�ςμοφ�δθλ�νετα��ςτο�αντίςτο��ο�πεδίο�του�ΕΕΕΣ�*αμ�γ�σ�εκν��οί�λόγο��απο�λε�ςμοφ+ 

52
 Ρρβλ.�παράγρα�ο�1�του�άρκρου�74�ν.4412/2016,�θ�οποία�τροποπο�ικθ�ε�με�το�άρκρο�107�περ.�10�του�ν.�4497/2017. 

53
 Ρρβλ�παρ.�7�άρκρου�73�ν.�4412/2016.�� 

54
 Επ�ςθμαίνετα�� ότ�� όλα� τα� �ρ�τιρ�α� επ�λογισ� είνα�� προα�ρετ��ά,� τίκεντα�� ςτθν� παροφςα� δ�α�ιρυξθ� �ατά� τθν� �ρίςθ� �α�� τθ�

δ�α�ρ�τ��ι�ευ�ζρε�α�τθσ�A.A.��α��πρζπε��να�ς�ετίηοντα���α��να�είνα��ανάλογα�με�το�αντ��είμενο�τθσ�ςφμβαςθσ�(Ρρβλ.�άρκρο�
75� παρ.� 1� του� ν.� 4412/2016).� Επ�ςθμαίνετα�,� επίςθσ,� ότ�� ο�� A.A.� μποροφν� να� επ�βάλλουν� ςτουσ� ο��ονομ��οφσ� �ορείσ� ωσ�
απα�τιςε�σ�ςυμμετο�ισ�μόνο�τα��ρ�τιρ�α�που�ανα�ζροντα��ςτ�σ�παραγρά�ουσ�2.2.4, 2.2.5��α��2.2.6.�Ζ�ουν�τθ�δυνατότθτα,�
�ατά� ςυνζπε�α,� να� επ�λζξουν� ζνα,� περ�ςςότερα� ι� όλα� ενδε�ομζνωσ� τα� ωσ� άνω� �ρ�τιρ�α� επ�λογισ,� ςυνε�τ�μ�ντασ� τα�
�δ�αίτερα� �αρα�τθρ�ςτ��ά� τθσ� υπό� ανάκεςθ� ςφμβαςθσ� (ε�τ�μ�μενθ� αξία� αυτισ,� ε�δ��ζσ� περ�ςτάςε�σ� �λπ),� με� ς�ετ��ι�
πρόβλεψθ�ςτθ�δ�α�ιρυξθ.� 

55
 Ρρβλ�άρκρο��75�παρ.�2�ν.�4412/2016 
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2.2.5 Ο��νλνκ��ή��α��ρξ�καηνν��νλνκ��ή�ε�άξ�ε�α56

Πςον�α�ορά�τθν�ο��ονομ��ι��α���ρθματοο��ονομ��ι�επάρ�ε�α�γ�α�τθν�παροφςα�δ�αδ��αςία�ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ,�δεν�απα�τοφντα��ελά��ςτα�επίπεδα.  

2.2.6 Σερλ��ή��α��ε�αγγεικαη��ή���αλόη�ηα57

Πςον�α�ορά�ςτθν�τε�ν��ι��α��επαγγελματ��ι���ανότθτα�γ�α�τθν�παροφςα�δ�αδ��αςία�ςφναψθσ�ςφμβαςθσ,�
ο��ο��ονομ��οί��ορείσ�πρζπε��να�δ�ακζτουν�ςφμ�ωνα�με�τθν�υπϋ�αρ�κ.�45 /2018 μελζτθ�τθσ�Δ�εφκυνςθσ�
Τε�ν��ισ� Υπθρεςίασ,� π�ςτοπο�θτ��ά� που� ζ�ουν� ε�δοκεί� από� επίςθμα� �νςτ�τοφτα� ελζγ�ου� πο�ότθτασ� ι�
υπθρεςίεσ� αναγνωρ�ςμζνων� ��ανοτιτων,� με� τα� οποία� βεβα��νετα�� θ� �αταλλθλότθτα� των� προϊόντων,�
επαλθκευόμενθ�με�παραπομπζσ�ςτ�σ�τε�ν��ζσ�προδ�αγρα�ζσ�ι�ςε�πρότυπα.� 

2.2.7 Πξόηπ�α�δ�αζθάι�ζ�ο��ν�όη�ηαο��α���ξόηπ�α��εξ�βαιινλη��ήο�δ�αρείξ�ζ�ο58

Ο��ο��ονομ��οί��ορείσ�γ�α�τθν�παροφςα�δ�αδ��αςία�ςφναψθσ�ςφμβαςθσ�ο�είλουν�να�ςυμμορ��νοντα��με�
τα�όςα�ορίηοντα��ςτθν�υπϋ�αρ�κ.�45 /2018 μελζτθ� τθσ�Δ�εφκυνςθσ�Τε�ν��ισ�Υπθρεςίασ�ςε�ότ��α�ορά�τα�
απα�τοφμενα�π�ςτοπο�θτ��ά�δ�ας�άλ�ςθσ�πο�ότθτασ,� �ακ�σ��α�� τα�απα�τοφμενα�ςυςτιματα�ι�πρότυπα�
περ�βαλλοντ��ισ�δ�α�είρθςθσ.� 

           2.2.8 ηήξ�μ��ζη�λ���αλόη�ηα�ηξίησλ  

Ο��ο��ονομ��οί��ορείσ�μποροφν,�όςον�α�ορά�τα��ρ�τιρ�α�τθσ�ο��ονομ��ισ��α���ρθματοο��ονομ��ισ�
επάρ�ε�ασ�(τθσ�παραγρά�ου�2.2.5),�να�ςτθρίηοντα��ςτ�σ���ανότθτεσ�άλλων��ορζων,�ας�ζτωσ�τθσ�νομ��ισ�
�φςθσ�των 

                                                           
56

 Ρρβλ�άρκρο�75�παρ.�3�ν.�4412/2016.�Ο��Α.Α.�μποροφν�να�επ�λζξουν�ζνα�ι�περ�ςςότερα�από�τα��ρ�τιρ�α�που�ανα�ζροντα��
ςτο�παρόν�άρκρο��α��να�δ�αμορ��ςουν�αντίςτο��α�τα�πεδία�του�ΕΕΕΣ�(γ�α�τ�σ�ςυμβάςε�σ�άνω�των�ορίων)�ι�του�Τ.Ε.Υ.Δ.�(γ�α�
τ�σ� ςυμβάςε�σ� �άτω� των� ορίων),� ςφμ�ωνα� με� το� άρκρο� 2.2.9.1,� �ακ�σ� �α�� τα� μζςα� απόδε�ξθσ� του� άρκρου� 2.2.9.2.�
Επ�ςθμαίνετα�,� περα�τζρω,� ότ�� μποροφν� (�ωρίσ� αυτό� να� είνα�� υπο�ρεωτ��ό)� να� δ�αμορ��ςουν� το� παρόν� άρκρο� είτε�
απα�τ�ντασ,� ωσ� προσ� τα� �ρ�τιρ�α� που� επ�λζγουν,� ελά��ςτα� επίπεδα� ο��ονομ��ισ� �α�� �ρθματοο��ονομ��ισ� επάρ�ε�ασ,� τα�
οποία� πρζπε�� να� �αλφπτουν� ο�� προς�ζροντεσ� ο��ονομ��οί� �ορείσ� με� ανα�ορά� ςε� ςυγ�ε�ρ�μζνα� μεγζκθ� (π.�.� �φ�λοσ�
εργας��ν� 200.000� ευρ�� τα� 3� τελευταία� ζτθ),� είτε� ηθτ�ντασ� από� τουσ� ο��ονομ��οφσ� �ορείσ� να� δθλ�ςουν� τ�σ� ηθτοφμενεσ�
πλθρο�ορίεσ�ανα�ζροντασ�τθ�μεκοδολογία�με�τθν�οποία�κα�αξ�ολογιςουν�τ�σ�πλθρο�ορίεσ�αυτζσ. 

 Ρρβλ.��α��τθν��ατευκυντιρ�α�Οδθγία�13�τθσ�Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ.� ''Κρ�τιρ�α�πο�οτ��ισ�επ�λογισ�δθμοςίων�ςυμβάςεων��α��ζλεγχοσ�
�αταλλθλόλθτασ:� ε�δ��ά� θ� ο��ονομ��ι� �α�� χρθματοο��ονομ��ι� επάρ�ε�α� �α�� θ� τεχν��ι� �α�� επαγγελματ��ι� ��ανότθτα''� (ΑΔΑ�
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-Τ�7)��α��ε�δ��ότερα�τθν�Ενότθτα�IΛΛ,�όπου�παρατίκεντα��ς�ετ��ά��παραδείγματα. 

57
 Ρρβλ�άρκρο�75�παρ.�4�ν.�4412/2016.�Πςον�α�ορά�τθν�τε�ν��ι��α��επαγγελματ��ι���ανότθτα,�ο��Α.Α.�μποροφν�να�επ�βάλλουν�

απα�τιςε�σ�που�να�εξας�αλίηουν�ότ��ο��ο��ονομ��οί��ορείσ�δ�ακζτουν�τουσ�αναγ�αίουσ�ανκρ�π�νουσ��α��τε�ν��οφσ�πόρουσ�
�α��τθν�εμπε�ρία�γ�α�να�ε�τελζςουν�τθ�ςφμβαςθ�ςε��ατάλλθλο�επίπεδο�πο�ότθτασ.�Ο��Α.Α.�μπορεί�να�απα�τοφν�ε�δ��ότερα�
από�τουσ�ο��ονομ��οφσ��ορείσ,�να�δ�ακζτουν���ανοπο�θτ��ό�επίπεδο�εμπε�ρίασ,�αποδε��νυόμενο�με��ατάλλθλεσ�ςυςτάςε�σ�
από� ςυμβάςε�σ� που� ζ�ουν� ε�τελεςτεί� �ατά� το� παρελκόν.� ��α� Α.Α.� μπορεί� να� κεωρεί� ότ�� ζνασ� ο��ονομ��όσ� �ορζασ� δεν�
δ�ακζτε�� τ�σ� απα�τοφμενεσ� επαγγελματ��ζσ� ��ανότθτεσ� εάν� δ�απ�ςτ�ςε�� ότ�� αυτόσ� ζ�ε�� ςυγ�ρουόμενα� ςυμ�ζροντα� που�
ενδζ�ετα��να�επθρεάςουν�αρνθτ��ά�τθν�ε�τζλεςθ�τθσ�ςφμβαςθσ.� 
 Ο�� Α.Α.� μποροφν� να� επ�λζξουν� ζνα� ι� περ�ςςότερα� από� τα� �ρ�τιρ�α� που� ανα�ζροντα�� ςτο� παρόν� άρκρο� �α�� να�
δ�αμορ��ςουν�αντίςτο��α�τα�πεδία�του�ΕΕΕΣ�(γ�α�τ�σ�ςυμβάςε�σ�άνω�των�ορίων)�ι�του�Τ.Ε.Υ.Δ.�(γ�α�τ�σ�ςυμβάςε�σ��άτω�των�
ορίων),�ακ�σ� �α�� τα� μζςα� απόδε�ξθσ� του� άρκρου� 2.2.9.2.� Επ�ςθμαίνετα�,� περα�τζρω,� ότ�� μποροφν� (�ωρίσ� αυτό� να� είνα��
υπο�ρεωτ��ό)�να�δ�αμορ��ςουν�το�παρόν�άρκρο�είτε�απα�τ�ντασ,�ωσ�προσ�τα��ρ�τιρ�α�που�επ�λζγουν,�ελά��ςτα�επίπεδα�
τε�ν��ισ��α��επαγγελματ��ισ���ανότθτασ,�τα�οποία�πρζπε��να��αλφπτουν�ο��προς�ζροντεσ�ο��ονομ��οί��ορείσ�με�ανα�ορά�
ςε� ςυγ�ε�ρ�μζνα� μεγζκθ� (π.�.� τουλά��ςτον� .........� ςυνα�είσ� παραδόςε�σ� τα� 3� τελευταία� ζτθ)� �ατά� τρόπο� αντ��ε�μεν��ό,�
δ�α�ανι� �ωρίσ� να� ε�ςάγουν� δ�α�ρίςε�σ� ςε� βάροσ� των� ςυμμετε�όντων� είτε� ηθτ�ντασ� από� τουσ� ο��ονομ��οφσ� �ορείσ� να�
δθλ�ςουν� τ�σ� ηθτοφμενεσ� πλθρο�ορίεσ� ανα�ζροντασ� τθ� μεκοδολογία� με� τθν� οποία� κα� αξ�ολογιςουν� τ�σ� πλθρο�ορίεσ�
αυτζσ.� Ρρβλ.� �α�� τθν� �ατευκυντιρ�α�Οδθγία� 13� τθσ� Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ.� ''Κρ�τιρ�α� πο�οτ��ισ� επ�λογισ� δθμοςίων� ςυμβάςεων� �α��
ζλεγχοσ��αταλλθλόtθτασ:�ε�δ��ά�θ�ο��ονομ��ι��α��χρθματοο��ονομ��ι�επάρ�ε�α��α��θ�τεχν��ι��α��επαγγελματ��ι���ανότθτα''�
(ΑΔΑ�ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-Τ�7)���α��ε�δ��ότερα�τθν�Ενότθτα�IV παρ.�1,�όπου�παρατίκεντα��ς�ετ��ά��παραδείγματα. 

58
 Επ�ςθμαίνετα��ότ��τα�πρότυπα�είνα��προα�ρετ��ά,�ιτο��τίκεντα��ςτθν�παροφςα�δ�α�ιρυξθ,��ατά�τθν��ρίςθ��α��τθ�δ�α�ρ�τ��ι�

ευ�ζρε�α� τθσ� Α.Α.� �α�� πρζπε�� να� ς�ετίηοντα�� �α�� να� είνα�� ανάλογα� με� το� αντ��είμενο� τθσ� ςφμβαςθσ� (Ρρβλ.� άρκρο� 82� ν.�
4412/2016) 
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δεςμ�ν�τουσ�με�αυτοφσ.�Στθν�περίπτωςθ�αυτι,�αποδε��νφουν�ότ��κα�ζ�ουν�ςτθ�δ�άκεςι�τουσ�αναγ�αίουσ�
πόρουσ,�με�τθν�προς�όμ�ςθ�τθσ�ς�ετ��ισ�δζςμευςθσ�των��ορζων�ςτθν���ανότθτα�των�οποίων�ςτθρίηοντα�.� 
Υπό� τουσ� ίδ�ουσ� όρουσ� ο�� εν�ςε�σ� ο��ονομ���ν� �ορζων� μποροφν� να� ςτθρίηοντα�� ςτ�σ� ��ανότθτεσ� των�
ςυμμετε�όντων�ςτθν�ζνωςθ�ι�άλλων��ορζων. 

 

2.2.9 Καλόλεο�α�όδε�μ�ο��ν�νη��ήο�ε��ινγήο

2.2.9.1Πξν�αηαξ�η��ή�α�όδε�μ���αηά�η�λ�π�νβνιή��ξνζθνξώλ�

Ρροσ�προ�αταρ�τ��ι�απόδε�ξθ�ότ��ο��προς�ζροντεσ�ο��ονομ��οί��ορείσ:�α)�δεν�βρίς�οντα��ςε�μία�από�τ�σ 
�αταςτάςε�σ�τθσ�παραγρά�ου�2.2.3��α��β)�πλθροφν�τα�ς�ετ��ά��ρ�τιρ�α�επ�λογισ�των�παραγρά�ων�2.2.4, 
2.2.5,�2.2.6��α��2.2.7�τθσ�παροφςθσ,�προς�ομίηουν��ατά�τθν�υποβολι�τθσ�προς�οράσ�τουσ�ωσ 
δ��α�ολογθτ��ό�ςυμμετο�ισ,�το�προβλεπόμενο�από�το�άρκρο�79�παρ.�4�του�ν.�4412/2016�Τυποπο�θμζνο 
Ζντυπο�Υπεφκυνθσ�Διλωςθσ�(ΤΕΥΔ)�(Β/3698/16-11-2016), π�νγεγξακκέλν�ς�θ�α�ά�,�το�οποίο�αποτελεί�
ενθμερωμζνθ�υπεφκυνθ�διλωςθ,�με�τ�σ ςυνζπε�εσ�του�Ν.1599/1986. 
Το�ΤΕΥΔ��αταρτίηετα��από�τ�σ�ανακζτουςεσ�αρ�ζσ�βάςε��του�τυποπο�θμζνου�εντφπου�του�Ραραρτιματοσ�Α 
τθσ�Από�αςθσ�158/2016�τθσ�ΕΑΑΔΘΣΥ��α��ςυμπλθρ�νετα��από�τουσ�προς�ζροντεσ�ο��ονομ��οφσ��ορείσ 
ςφμ�ωνα�με�τ�σ�οδθγίεσ�τθσ��ατευκυντιρ�ασ�Οδθγίασ�15/2016�(ΑΔΑ:�ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-Α�Θ).�Το�ΤΕΥΔ�ςε 
επεξεργάς�μθ�μορ�ι�είνα��αναρτθμζνο�ςτθν��ςτοςελίδα�τθσ�ΕΑΑΔΘΣΥ�(www.eaadhsy.gr)��α��(www.hsppa.gr 
). 
Σε�όλεσ�τ�σ�περ�πτ�ςε�σ,�όπου�περ�ςςότερα�από�ζνα��υς��ά�πρόςωπα�είνα��μζλθ�του�δ�ο��θτ��οφ, 
δ�ευκυντ��οφ�ι�εποπτ��οφ�οργάνου�ενόσ�ο��ονομ��οφ��ορζα�ι�ζ�ουν�εξουςία�ε�προς�πθςθσ,�λιψθσ 
απο�άςεων�ι�ελζγ�ου�ςε�αυτό,�υποβάλλετα��ζνα�Τυποπο�θμζνο�Ζντυπο�Υπεφκυνθσ�Διλωςθσ�(ΤΕΥΔ),�το 
οποίο�υπογρά�ετα�,�το�οποίο�είνα��δυνατό�να��ζρε��μόνο�τθν�υπογρα�ι�του��ατά�περίπτωςθ�ε�προς�που 
του�ο��ονομ��οφ��ορζα�ωσ�προ�αταρ�τ��ι�απόδε�ξθ�των�λόγων�απο�λε�ςμοφ�του�άρκρου�2.2.3.1�τθσ 
παροφςασ�γ�α�το�ςφνολο�των��υς���ν�προς�πων�που�είνα��μζλθ�του δ�ο��θτ��οφ,�δ�ευκυντ��οφ�ι 
εποπτ��οφ�οργάνου�του�ι�ζ�ουν�εξουςία�ε�προς�πθςθσ,�λιψθσ�απο�άςεων�ι�ελζγ�ου�ςε�αυτόν. 
Ωσ�ε�πρόςωποσ�του�ο��ονομ��οφ��ορζα�νοείτα��ο�νόμ�μοσ�ε�πρόςωποσ�αυτοφ,�όπωσ�προ�φπτε��από�το 
�ς�φον��αταςτατ��ό�ι�το�πρα�τ��ό�ε�προς�πθςισ του��ατά�το��ρόνο�υποβολισ�τθσ�προς�οράσ�ι�το 
αρμοδίωσ�εξους�οδοτθμζνο��υς��ό�πρόςωπο�να�ε�προςωπεί�τον�ο��ονομ��ό��ορζα�γ�α�δ�αδ��αςίεσ 
ςφναψθσ�ςυμβάςεων�ι�γ�α�ςυγ�ε�ρ�μζνθ�δ�αδ��αςία�ςφναψθσ�ςφμβαςθσ.11 

Στθν�περίπτωςθ�υποβολισ�προς�οράσ�από�ζνωςθ�ο��ονομ���ν��ορζων,�το�Τυποπο�θμζνο�Ζντυπο 
Υπεφκυνθσ�Διλωςθσ�(�ΤΕΥΔ),�υποβάλλετα���ωρ�ςτά�από��άκε�μζλοσ�τθσ�ζνωςθσ. 

 

2.2.9.2Α�νδε��η��ά�κέζα59

Α. Το� δ��αίωμα� ςυμμετο�ισ� των� ο��ονομ���ν��ορζων� �α�� ο�� όρο�� �α�� προχποκζςε�σ� ςυμμετο�ισ� τουσ,�
όπωσ�ορίηοντα��ςτ�σ�παραγρά�ουσ�2.2.1�ζωσ�2.2.8,��ρίνοντα���ατά�τθν�υποβολι�τθσ�προς�οράσ,��ατά�τθν�
υποβολι� των� δ��α�ολογθτ���ν� τθσ� παροφςασ� �α�� �ατά� τθ� ςφναψθ� τθσ� ςφμβαςθσ� ςτ�σ� περ�πτ�ςε�σ� του�
άρκρου�105�παρ.�3�περ.�γ�του�ν.�4412/201660. 

Στθν�περίπτωςθ�που�προς�ζρων�ο��ονομ��όσ��ορζασ�ι�ζνωςθ�αυτ�ν�ςτθρίηετα��ςτ�σ� ��ανότθτεσ�άλλων�
�ορζων,� ςφμ�ωνα� με� τθν� παράγρα�ό� 2.2.8.� τθσ� παροφςασ,� ο�� �ορείσ� ςτθν� ��ανότθτα� των� οποίων�
ςτθρίηετα�� υπο�ρεοφντα�� ςτθν� υποβολι� των� δ��α�ολογθτ���ν� που� αποδε��νφουν� ότ�� δεν� ςυντρζ�ουν�ο��
λόγο��απο�λε�ςμοφ� τθσ�παραγρά�ου�2.2.3� τθσ�παροφςασ� �α��ότ��πλθροφν�τα�ς�ετ��ά� �ρ�τιρ�α� επ�λογισ�
�ατά�περίπτωςθ�(παράγρα�ο��2.2.4- 2.2.8)61. 
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 Ρρβ.�άρκρο�80�ν.�4412/2016��Επ�ςθμαίνετα�,�περα�τζρω�ότ��θ�A.A.�ηθτάε��από�τουσ�ο��ονομ��οφσ��ορείσ�να�προς�ομίςουν�
μόνο� ε�είνα� τα� αποδε��τ��ά� μζςα� που� ανταπο�ρίνοντα�� ςτουσ� λόγουσ� απο�λε�ςμοφ� �α�� ςτα� �ρ�τιρ�α� επ�λογισ� που� ζ�ε��
ορίςε��ςτα�άρκρα�2.2.3�ζωσ�2.2.8�τθσ�παροφςασ.�Εάν,�γ�α�παράδε�γμα,�δεν�απα�τιςε��ελά��ςτα�επίπεδα��ρθματοο��ονομ��ισ�
επάρ�ε�ασ�των�ο��ονομ���ν��ορζων,�τότε�δεν�κα�ηθτιςε��οφτε�τα�αποδε��τ��ά�μζςα�τθσ�παρ.�Β.3�τθσ�παροφςασ�� 

60
 Ρρβλ�άρκρο�104�παρ.�1�ν.�4412/2016 

61
 Ρρβλ�άρκρο�78�παρ.�1�ν.�4412/2016 
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Ο�ο��ονομ��όσ��ορζασ�υπο�ρεοφτα��να�αντ��αταςτιςε��ζναν��ορζα�ςτθν���ανότθτα�του�οποίου�ςτθρίηετα�,�
ε�όςον� ο� τελευταίοσ� δεν� πλθροί� το� ς�ετ��ό� �ρ�τιρ�ο� επ�λογισ� ι� γ�α� τον� οποίο� ςυντρζ�ουν� λόγο��
απο�λε�ςμοφ�των�παραγρά�ων�2.2.3.1,�2.2.3.2��α��2.2.3.462. 

Ο��ο��ονομ��οί��ορείσ�δεν�υπο�ρεοφντα��να�υποβάλλουν�δ��α�ολογθτ��ά�ι�άλλα�αποδε��τ��ά�ςτο��εία,�αν�
�α��ςτο�μζτρο�που�θ�ανακζτουςα�αρ�ι�ζ�ε��τθ�δυνατότθτα�να�λαμβάνε��τα�π�ςτοπο�θτ��ά�ι�τ�σ�ςυνα�είσ�
πλθρο�ορίεσ�απευκείασ�μζςω�πρόςβαςθσ�ςε�εκν��ι�βάςθ�δεδομζνων�ςε�οπο�οδιποτε��ράτοσ�- μζλοσ�τθσ�
Ζνωςθσ,� θ� οποία� δ�ατίκετα�� δωρεάν,� όπωσ� εκν��ό� μθτρ�ο� ςυμβάςεων,� ε��ον��ό� �ά�ελο� επ��είρθςθσ,�
θλε�τρον��ό�ςφςτθμα�αποκι�ευςθσ�εγγρά�ων�ι�ςφςτθμα�προεπ�λογισ.�Θ�διλωςθ�γ�α�τθν�πρόςβαςθ�ςε�
εκν��ι�βάςθ�δεδομζνων�εμπερ�ζ�ετα���ςτο�Τυποπο�θμζνο�Ζντυπο�Υπεφκυνθσ�Διλωςθσ�(ΤΕΥΔ)�του�άρκρου�
79�παρ.�4�ν.�4412/2016� 

Ο�� ο��ονομ��οί� �ορείσ� δεν� υπο�ρεοφντα�� να� υποβάλουν� δ��α�ολογθτ��ά,� όταν� θ� ανακζτουςα� αρ�ι� που�
ζ�ε��ανακζςε��τθ�ςφμβαςθ�δ�ακζτε��ιδθ�τα�ωσ�άνω�δ��α�ολογθτ��ά��α��αυτά�εξα�ολουκοφν�να��ς�φουν63. 

Β. 1. Γ�α�τθν�απόδε�ξθ�τθσ�μθ�ςυνδρομισ�των�λόγων�απο�λε�ςμοφ�τθσ�παραγρά�ου�2.2.3�ο��προς�ζροντεσ�
ο��ονομ��οί �ορείσ�προς�ομίηουν�αντίςτο��α�τα�παρα�άτω�δ��α�ολογθτ��ά64: 

α) γ�α�τθν�παράγρα�ο�2.2.3.1�απόςπαςμα�του�ς�ετ��οφ�μθτρ�ου,�όπωσ�του�πο�ν��οφ�μθτρ�ου�ι,�ελλείψε��
αυτοφ,��ςοδφναμο�ζγγρα�ο�που�ε�δίδετα��από�αρμόδ�α�δ��αςτ��ι�ι�δ�ο��θτ��ι�αρ�ι�του��ράτουσ-μζλουσ�
ι� τθσ� ��ρασ� �αταγωγισ� ι� τθσ� ��ρασ� όπου� είνα�� εγ�ατεςτθμζνοσ� ο� ο��ονομ��όσ� �ορζασ,� από� το� οποίο�
προ�φπτε��ότ��πλθροφντα��αυτζσ�ο��προχποκζςε�σ.�Θ�υπο�ρζωςθ�προς�όμ�ςθσ�του�ωσ�άνω�αποςπάςματοσ�
α�ορά��α��ςτα�μζλθ�του�δ�ο��θτ��οφ,�δ�ευκυντ��οφ�ι�εποπτ��οφ�οργάνου�του�εν�λόγω�ο��ονομ��οφ��ορζα�
ι� ςτα� πρόςωπα� που� ζ�ουν� εξουςία� ε�προς�πθςθσ,� λιψθσ� απο�άςεων� ι� ελζγ�ου� ςε� αυτό� �ατά� τα�
ε�δ��ότερα�ανα�ερόμενα�ςτθν�ωσ�άνω�παράγρα�ο�2.2.3.1, 

β) γ�α�τ�σ�παραγρά�ουσ�2.2.3.265 �α��2.2.3.466 περίπτωςθ�βϋ�π�ςτοπο�θτ��ό�που�ε�δίδετα��από�τθν�αρμόδ�α�
αρ�ι�του�ο��είου��ράτουσ�- μζλουσ�ι���ρασ� 
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 Θ�ανα�ορά�ςτθν�παρ.�2.2.3.4�προβλζπετα��ε�όςον�θ�A.A.�ορίςε��ςτθ�Δ�α�ιρυξθ�ζναν,�περ�ςςότερουσ�ι�όλουσ�τουσ�λόγουσ�
απο�λε�ςμοφ�τθσ�εν�λόγω�παραγρά�ου.�Συμπλθρ�νετα��αναλόγωσ��(πρβλ�παρ.�1�άρκρο�78�ν.�4412/2016 

63
 Ρρβλ�άρκρο�79�παρ.�6�ν.�4412/2016. 

64
 Σ�ετ��ά� με� τθν� �ατάργθςθ� τθσ� υπο�ρζωςθσ� υποβολισ� πρωτοτφπων� ι� επ��υρωμζνων� αντ�γρά�ων� εγγρά�ων� ςε�

δ�αγων�ςμοφσ�δθμοςίων�ςυμβάςεων�δ�ευ�ρ�νίηοντα��τα�εξισ: 
 1.�Απλά�αντίγρα�α�δθμοςίων�εγγρά�ων: 
 Γίνοντα�� υπο�ρεωτ��ά� αποδε�τά� ευ�ρ�νι� �ωτοαντίγρα�α� των� πρωτοτφπων� ι� των� α�ρ�β�ν� αντ�γρά�ων� των� δθμοςίων�

εγγρά�ων,�που�ζ�ουν�ε�δοκεί�από�τ�σ�υπθρεςίεσ��α�� τουσ��ορείσ� τθσ�περίπτωςθσ�α'� τθσ�παρ.�2�του�άρκρου�1� του�νόμου�
4250/2014.� Σθμε�ωτζον� ότ�� θ� παραπάνω� ρφκμ�ςθ� δεν� �αταλαμβάνε�� τα� ςυμβολα�ογρα���ά� ζγγρα�α� (λ.�.� πλθρεξοφς�α,�
ζνορ�εσ�βεβα��ςε�σ��.ο.�.),�γ�α�τα�οποία�ςυνε�ίηε��να�υ�ίςτατα��θ�υπο�ρζωςθ�υποβολισ��ε�υρωμζνων�αντ�γρά�ων. 

 2.�Απλά�αντίγρα�α�αλλοδαπ�ν�δθμοςίων�εγγρά�ων: 
 Επίςθσ,� γίνοντα��αποδε�τά� ευ�ρ�νι��ωτοαντίγρα�α�από�αντίγρα�α�εγγρά�ων�που� ζ�ουν�ε�δοκεί�από�αλλοδαπζσ�αρ�ζσ,�

υπό�τθν�προχπόκεςθ�ότ��αυτά�είνα��νομίμωσ�επ��υρωμζνα�από�τθν�αρμόδ�α�αρ�ι�τθσ���ρασ�αυτισ,��α��ζ�ουν�επ��υρωκεί�
από�δ��θγόρο,�ςφμ�ωνα�με�τα�ορ�ηόμενα�ςτο�άρκρο�36�παρ.�2�β)�του���δ��α�Δ��θγόρων�(Ν4194/2013).�Σθμε��νετα��ότ��δεν�
κίγοντα�� �α�� εξα�ολουκοφν� να� �ς�φουν,� ο�� απα�τιςε�σ� υποβολισ� δθμοςίων� εγγρά�ων� με� ςυγ�ε�ρ�μζνθ� επ�ςθμείωςθ�
(APOSTILLE),�ο��οποίεσ�απορρζουν�από�δ�εκνείσ�ςυμβάςε�σ�τθσ���ρασ�(Σφμβαςθ�τθσ�Χάγθσ)�ι�άλλεσ�δ�α�ρατ��ζσ�ςυμ�ωνίεσ�
(βλ.��α��ςθμείο�6.2.)� 

 3.�Απλά�αντίγρα�α��δ�ωτ���ν�εγγρά�ων:� 
 Γίνοντα��υπο�ρεωτ��ά�αποδε�τά�ευ�ρ�νι��ωτοαντίγρα�α�από�αντίγρα�α��δ�ωτ���ν�εγγρά�ων�τα�οποία�ζ�ουν�επ��υρωκεί�

 από�δ��θγόρο,�ςφμ�ωνα�με� τα�ορ�ηόμενα� ςτο�άρκρο� 36�παρ.� 2� β)� του���δ��α� Δ��θγόρων� (Ν� 4194/2013),� �ακ�σ� �α��
ευ�ρ�νι� �ωτοαντίγρα�α�από� τα�πρωτότυπα�όςων� �δ�ωτ���ν�εγγρά�ων��ζρουν�κε�ρθςθ�από�υπθρεςίεσ��α���ορείσ�
τθσ�περίπτωςθσ� α'�τθσ�παρ.�2�του�άρκρου�1�του�νόμου�4250/2014.� 

 4.�Ρρωτότυπα�ζγγρα�α��α��επ��υρωμζνα�αντίγρα�α� 
 Γίνοντα�� υπο�ρεωτ��ά� αποδε�τά� �α�� πρωτότυπα� ι� νομίμωσ� επ��υρωμζνα� αντίγρα�α� των� δ��α�ολογθτ���ν� εγγρά�ων,�

ε�όςον�υποβλθκοφν�από�τουσ δ�αγων�ηόμενουσ.�� 
65

 �αμβανομζνου� υπόψθ� του� ςφντομου,� ςε� πολλζσ� περ�πτ�ςε�σ,� �ρόνου� �ς�φοσ� των� π�ςτοπο�θτ���ν� �ορολογ��ισ� �α��
ας�αλ�ςτ��ισ� ενθμερότθτασ� που� ε�δίδοντα�� από� τουσ� θμεδαποφσ��ορείσ,�ο�� ο��ονομ��οί��ορείσ� μερ�μνοφν� να�απο�τοφν�
εγ�αίρωσ� π�ςτοπο�θτ��ά,� τα� οποία� να� �αλφπτουν� �α�� τον� �ρόνο� υποβολισ� τθσ� προς�οράσ,� ςφμ�ωνα� με� τα� ε�δ��ότερα�
ορ�ηόμενα�ςτο�άρκρο�104�του�ν.�4412/2016,�προ�ε�μζνου�να�τα�υποβάλουν,�ε�όςον�αναδε��κοφν�προςωρ�νοί�ανάδο�ο�.�Τα�
εν�λόγω�π�ςτοπο�θτ��ά�υποβάλλοντα��μαηί�με�τα�υπόλο�πα�αποδε��τ��ά�μζςα�του�άρκρου�22�από�τον�προςωρ�νό�ανάδο�ο,�
μζςω�τθσ�λε�τουργ��ότθτασ�τθσ�«Επ��ο�νωνίασ»�του�υποςυςτιματοσ. 

66
 Ε�όςον�θ�ανακζτουςα�αρ�ι�τθν�επ�λζξε��ωσ�λόγο�απο�λε�ςμοφ. 
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Ε�δ��ότερα�γ�α�τουσ�ο��ονομ��οφσ��ορείσ�που�είνα��εγ�ατεςτθμζνο��ςτθν�Ελλάδα,�τα�π�ςτοπο�θτ��ά�ότ��δεν�
τελοφν�υπό�πτ��ευςθ,�πτω�ευτ��ό�ςυμβ�βαςμό�ι�υπό�αναγ�αςτ��ι�δ�α�είρ�ςθ�ι�ότ��δεν�ζ�ουν�υπα�κεί�ςε�
δ�αδ��αςία� εξυγίανςθσ,� ε�δίδοντα�� από� το�αρμόδ�ο�Ρρωτοδ��είο� τθσ� ζδρασ� του�ο��ονομ��οφ��ορζα.� Το�
π�ςτοπο�θτ��ό� ότ�� το� νομ��ό� πρόςωπο�δεν� ζ�ε�� τεκεί� υπό� ε��ακάρ�ςθ� με� δ��αςτ��ι�από�αςθ� ε�δίδετα��
από�το�ο��είο�Ρρωτοδ��είο�τθσ�ζδρασ�του�ο��ονομ��οφ��ορζα,�το�δε�π�ςτοπο�θτ��ό�ότ��δεν�ζ�ε��τεκεί�υπό�
ε��ακάρ�ςθ�με�από�αςθ�των�εταίρων�ε�δίδετα��από�το�Γ.Ε.�.Θ.,�ςφμ�ωνα�με�τ�σ��είμενεσ�δ�ατάξε�σ,�ωσ�
�άκε��ορά� �ς�φουν.�Τα��υς��ά�πρόςωπα� (ατομ��ζσ�επ��ε�ριςε�σ)�δεν�προς�ομίηουν�π�ςτοπο�θτ��ό�περί�
μθ�κζςεωσ�ςε�ε��ακάρ�ςθ.� 

Θ�μθ�αναςτολι�των�επ��ε�ρθματ���ν�δραςτθρ�οτιτων�του�ο��ονομ��οφ��ορζα,�γ�α�τουσ�εγ�ατεςτθμζνουσ�
ςτθν� Ελλάδα� ο��ονομ��οφσ��ορείσ� αποδε��νφετα�� μζςω� τθσ� θλε�τρον��ισ� πλατ�όρμασ� τθσ� Ανεξάρτθτθσ�
Αρ�ισ�Δθμοςίων�Εςόδων67. 

Αν� το� �ράτοσ-μζλοσ� ι� θ� εν� λόγω� ��ρα� δεν� ε�δίδε�� τζτο�ου� είδουσ� ζγγρα�ο� ι� π�ςτοπο�θτ��ό� ι� όπου� το�
ζγγρα�ο�ι�το�π�ςτοπο�θτ��ό�αυτό�δεν��αλφπτε��όλεσ�τ�σ�περ�πτ�ςε�σ�που�ανα�ζροντα��ςτ�σ�παραγρά�ουσ�
2.2.3.1��α��2.2.3.2��α��ςτθν�περίπτωςθ�βϋ�τθσ�παραγρά�ου�2.2.3.4,�το�ζγγρα�ο�ι�το π�ςτοπο�θτ��ό�μπορεί�
να�αντ��ακίςτατα��από�ζνορ�θ�βεβαίωςθ�ι,�ςτα��ράτθ�- μζλθ�ι�ςτ�σ���ρεσ�όπου�δεν�προβλζπετα��ζνορ�θ�
βεβαίωςθ,� από� υπεφκυνθ� διλωςθ� του� ενδ�α�ερομζνου� εν�π�ον� αρμόδ�ασ� δ��αςτ��ισ� ι� δ�ο��θτ��ισ�
αρ�ισ,�ςυμβολα�ογρά�ου�ι�αρμόδ�ου�επαγγελματ��οφ�ι�εμπορ��οφ�οργαν�ςμοφ�του��ράτουσ� - μζλουσ�ι�
τθσ���ρασ��αταγωγισ�ι�τθσ���ρασ�όπου�είνα��εγ�ατεςτθμζνοσ�ο�ο��ονομ��όσ��ορζασ. 

Ο��αρμόδ�εσ�δθμός�εσ�αρ�ζσ�παρζ�ουν,�όπου��ρίνετα��αναγ�αίο,�επίςθμθ�διλωςθ�ςτθν�οποία�ανα�ζρετα��
ότ��δεν�ε�δίδοντα��τα�ζγγρα�α�ι�τα�π�ςτοπο�θτ��ά�τθσ�παροφςασ�παραγρά�ου�ι�ότ��τα�ζγγρα�α�αυτά�δεν�
�αλφπτουν� όλεσ� τ�σ� περ�πτ�ςε�σ� που� ανα�ζροντα�� ςτ�σ� παραγρά�ουσ� 2.2.3.1� �α�� 2.2.3.2� �α�� ςτθν�
περίπτωςθ�βϋ�τθσ�παραγρά�ου�2.2.3.4. 

Γ�α� τ�σ� λο�πζσ� περ�πτ�ςε�σ� τθσ� παραγρά�ου� 2.2.3.4� υπεφκυνθ� διλωςθ� του�προς�ζροντοσ� ο��ονομ��οφ�
�ορζα�ότ��δεν�ςυντρζ�ουν�ςτο�πρόςωπό�του�ο��ορ�ηόμενο��ςτθν�παράγρα�ο�λόγο��απο�λε�ςμοφ. 

γ) Γ�α� τ�σ� περ�πτ�ςε�σ� του� άρκρου� 2.2.3.2γ� τθσ� παροφςασ,� π�ςτοπο�θτ��ό� από� τθ� Δ�εφκυνςθ�
Ρρογραμματ�ςμοφ��α��Συντον�ςμοφ�τθσ�Επ�κε�ρθςθσ�Εργας�α��ν�Σ�ζςεων,�από�το�οποίο�να�προ�φπτουν�
ο��πράξε�σ�επ�βολισ�προςτίμου�που�ζ�ουν�ε�δοκεί�ςε�βάροσ�του�ο��ονομ��οφ��ορζα�ςε��ρον��ό�δ�άςτθμα�
δφο�(2)�ετ�ν�πρ�ν�από�τθν�θμερομθνία�λιξθσ�τθσ�προκεςμίασ�υποβολισ�προς�οράσ.  

δ) γ�α�τθν�παράγρα�ο�2.2.3.5,�δ��α�ολογθτ��ά�ονομαςτ��οποίθςθσ�των�μετο��ν68,�ε�όςον�ο�προςωρ�νόσ�
ανάδο�οσ�είνα��αν�νυμθ�ετα�ρία.�*Εξα�ροφντα��τθσ�υπο�ρζωςθσ�αυτισ�ο��ετα�ρείεσ�που�είνα��ε�ςθγμζνεσ�
ςτο� Χρθματ�ςτιρ�ο� τθσ� ��ρασ� εγ�ατάςταςισ� τουσ� �α�� υποβάλλουν� περί� τοφτου� υπεφκυνθ� διλωςθ� του�
νόμ�μου�ε�προς�που�τουσ+: 

Ε�δ��ότερα�ο�προςωρ�νόσ�ανάδο�οσ�υποβάλλε��π�ςτοπο�θτ��ό�αρμόδ�ασ�αρ�ισ�του��ράτουσ�τθσ�ζδρασ,�από�
το�οποίο�να�προ�φπτε��ότ��ο��μετο�ζσ��είνα��ονομαςτ��ζσ,��ακ�σ��α��αναλυτ��ι��ατάςταςθ�με�τα�ςτο��εία�
των�μετό�ων� τθσ� ετα�ρείασ� �α�� τον�αρ�κμό� των�μετο��ν� �άκε�μετό�ου� (μετο�ολόγ�ο),�όπωσ� τα�ςτο��εία�
αυτά�είνα���ατα�ωρθμζνα�ςτο�β�βλίο�μετό�ων�τθσ�ετα�ρείασ,�το�πολφ�τρ�άντα�εργάς�μεσ�θμζρεσ�πρ�ν�από�
τθν�θμζρα�υποβολισ�τθσ�προς�οράσ. 

Εάν�ο�προςωρ�νόσ�ανάδο�οσ�είνα��αλλοδαπι αν�νυμθ�ετα�ρία,��α� ε�όςον�ζ�ε�,��ατά�το�δί�α�ο�τθσ�ζδρασ�
τθσ,� ονομαςτ��ζσ� μετο�ζσ προς�ομίηε�� π�ςτοπο�θτ��ό� αρμόδ�ασ� αρ�ισ� του� �ράτουσ� τθσ� ζδρασ,� από� το�
οποίο� να� προ�φπτε�� ότ�� ο�� μετο�ζσ� είνα�� ονομαςτ��ζσ,� αναλυτ��ι� �ατάςταςθ� μετό�ων,� με� αρ�κμό� των�
μετο��ν�του��άκε�μετό�ου,�όπωσ�τα�ςτο��εία�αυτά�είνα���ατα�ωρθμζνα�ςτο�β�βλίο�μετό�ων�τθσ�ετα�ρείασ�
με�θμερομθνία�το�πολφ�30�εργάς�μεσ�θμζρεσ�πρ�ν�τθν�υποβολι�τθσ�προς�οράσ�ι��άκε�άλλο�ςτο��είο�από�
το�οποίο�να�προ�φπτε��θ�ονομαςτ��οποίθςθ�μζ�ρ���υς��οφ�προς�που�των�μετο��ν,�που�ζ�ε��ςυντελεςτεί�
τ�σ�τελευταίεσ�30�(τρ�άντα)�εργάς�μεσ�θμζρεσ�πρ�ν�τθν�υποβολι�τθσ�προς�οράσ. 

Σε�δ�α�ορετ��ι�περίπτωςθ,�δθλαδι�ε�όςον��ατά�το δί�α�ο�τθσ���ρασ�ςτθν�οποία�ζ�ε��τθν�ζδρα�τθσ��δεν�
ζ�ε�� ονομαςτ��ζσ� μετο�ζσ,� υποβάλλε�� βεβαίωςθ περί� μθ� υπο�ρζωςθσ� ονομαςτ��οποίθςθσ� των� μετο��ν�
από�αρμόδ�α�αρ�ι,�ε�όςον�υπάρ�ε��ς�ετ��ι�πρόβλεψθ,�δ�α�ορετ��ά�προς�ομίηε��υπεφκυνθ�διλωςθ�του�

                                                           
67 �ε�ε�τφπωςθ�τθσ��αρτζλασ�“Στο��εία��θτρ�ου/�Επ��είρθςθσ”,�όπωσ�αυτά�εμ�ανίηοντα��ςτο�taxisnet. 
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δ�αγων�ηόμενου,� ζγ�υρθ� �α�� ενθμερωμζνθ� �ατάςταςθ� μετό�ων� που� �ατζ�ουν� τουλά��ςτον� 1%� των�
μετο��ν� �α�� αν� δεν� τθρείτα�� τζτο�α� �ατάςταςθ,� ς�ετ��ι� �ατάςταςθ� μετό�ων� (με� 1%),� ςφμ�ωνα� με� τθν�
τελευταία� Γεν��ι� Συνζλευςθ,� αν� ο�� μζτο�ο�� αυτοί� είνα�� γνωςτοί� ςτθν� ετα�ρεία.� Αν� δεν� προς�ομ�ςκεί�
�ατάςταςθ� �ατά� τα� ανωτζρω,� θ� ετα�ρεία� α�τ�ολογεί� τουσ� λόγουσ� που� ο�� μζτο�ο�� αυτοί� δεν τθσ� είνα��
γνωςτοί. 

Θ�ανακζτουςα�αρ�ι�δεν�υπε�ςζρ�ετα��ςτθν��ρίςθ�τθσ�ωσ�άνω�α�τ�ολογίασ.�Δφνατα�,�ωςτόςο,�να��αποδείξε��
τθ�δυνατότθτα�υποβολισ�τθσ��ατάςταςθσ�μετό�ων,��α��μόνο�ςτθν�περίπτωςθ�αυτι�θ�ετα�ρεία�απο�λείετα��
από�τθν�παροφςα�δ�αδ��αςία. 

Ρερα�τζρω,� πρ�ν� τθν� υπογρα�ι� τθσ� ςφμβαςθσ� υποβάλλετα�� θ� υπεφκυνθ� διλωςθ� τθσ� �ο�νισ� από�αςθσ�
των�Υπουργ�ν�Ανάπτυξθσ��α��Επ��ρατείασ�20977/23-8-2007�(Β’�1673)�«Δ��α�ολογθτ��ά�γ�α�τθν�τιρθςθ�των�
μθτρ�ων�του�ν.�3310/2005�όπωσ�τροποπο�ικθ�ε�με�το�ν.�3414/2005»�69.�α� 

ε) γ�α� τθν� παράγρα�ο� 2.2.3.9.� υπεφκυνθ� διλωςθ� του� προς�ζροντοσ� ο��ονομ��οφ� �ορζα� ότ�� δεν� ζ�ε��
ε�δοκεί�ςε�βάροσ�του�από�αςθ�απο�λε�ςμοφ,�ςφμ�ωνα�με�το�άρκρο�74�του�ν.�4412/2016. 

B. 2. Γ�α� τθν� απόδε�ξθ� τθσ� απαίτθςθσ� του� άρκρου� 2.2.4.� (απόδε�ξθ� �αταλλθλότθτασ� γ�α� τθν� άς�θςθ�
επαγγελματ��ισ�δραςτθρ�ότθτασ)�προς�ομίηουν�π�ςτοπο�θτ��ό/βεβαίωςθ� του�ο��είου�επαγγελματ��οφ�ι�
εμπορ��οφ� μθτρ�ου� του� �ράτουσ� εγ�ατάςταςθσ.� Ο�� ο��ονομ��οί� �ορείσ� που� είνα�� εγ�ατεςτθμζνο�� ςε�
�ράτοσ� μζλοσ� τθσ� Ευρωπαϊ�ισ� Ζνωςθσ� προς�ομίηουν� π�ςτοπο�θτ��ό/βεβαίωςθ� του� αντίςτο��ου�
επαγγελματ��οφ�ι�εμπορ��οφ�μθτρ�ου�του�Ραραρτιματοσ�XI�του�Ρροςαρτιματοσ�Αϋ�του�ν.�4412/2016,�με�
το� οποίο� π�ςτοπο�είτα�� α�ενόσ� θ� εγγρα�ι� τουσ� ςε� αυτό� �α�� α�ετζρου� το� ε�δ��ό� επάγγελμά� τουσ.� Στθν�
περίπτωςθ�που���ρα�δεν�τθρεί�τζτο�ο�μθτρ�ο,�το�ζγγρα�ο�ι�το�π�ςτοπο�θτ��ό�μπορεί�να�αντ��ακίςτατα��
από�ζνορ�θ�βεβαίωςθ�ι,� ςτα� �ράτθ� - μζλθ�ι�ςτ�σ� ��ρεσ�όπου�δεν�προβλζπετα�� ζνορ�θ�βεβαίωςθ,�από�
υπεφκυνθ� διλωςθ� του� ενδ�α�ερομζνου� εν�π�ον� αρμόδ�ασ� δ��αςτ��ισ� ι� δ�ο��θτ��ισ� αρ�ισ,�
ςυμβολα�ογρά�ου� ι� αρμόδ�ου� επαγγελματ��οφ� ι� εμπορ��οφ� οργαν�ςμοφ� τθσ� ��ρασ� �αταγωγισ� ι� τθσ�
��ρασ�όπου�είνα��εγ�ατεςτθμζνοσ�ο�ο��ονομ��όσ��ορζασ�ότ��δεν�τθρείτα��τζτο�ο�μθτρ�ο��α��ότ��ας�εί�τθ�
δραςτθρ�ότθτα�που�απα�τείτα��γ�α�τθν�ε�τζλεςθ�του�αντ��ε�μζνου�τθσ�υπό�ανάκεςθ�ςφμβαςθσ.70 

Ο���εγ�ατεςτθμζνο��ςτθν�Ελλάδα�ο��ονομ��οί��ορείσ�προς�ομίηουν�βεβαίωςθ�εγγρα�ισ�ςτο�Β�οτε�ν��ό�ι�
Εμπορ��ό�ι�Β�ομθ�αν��ό�Επ�μελθτιρ�ο�ι�ςτο��θτρ�ο��ατας�ευαςτ�ν�Αμυντ��οφ�Υλ��οφ 

Γ�α� τθν� απόδε�ξθ� άς�θςθσ� γεωργ��οφ� ι� �τθνοτρο���οφ� επαγγζλματοσ,� ο�� ανακζτουςεσ� αρ�ζσ� απα�τοφν�
ς�ετ��ι� βεβαίωςθ� άς�θςθσ� επαγγζλματοσ,� από� αρμόδ�α� δ�ο��θτ��ι� αρ�ι� ι� αρ�ι� Οργαν�ςμοφ� Τοπ��ισ�
Αυτοδ�οί�θςθσ. 

Β.3. Γ�α� τθν� απόδε�ξθ� τθσ� ο��ονομ��ισ� �α�� �ρθματοο��ονομ��ισ� επάρ�ε�ασ� τθσ� παραγρά�ου� 2.2.5� ο��
ο��ονομ��οί��ορείσ�προς�ομίηουν�ζγγρα�α,��ακ�σ�δεν�απα�τοφντα��ελά��ςτα�επίπεδα. 

Β.4.�Γ�α�τθν�απόδε�ξθ�τθσ�τε�ν��ισ���ανότθτασ�τθσ�παραγρά�ου�2.2.6�ο��ο��ονομ��οί��ορείσ�προς�ομίηουν�
τα�ανα�ερόμενα�ςτθν�παράγρα�ο�2.2.6�τθσ�παροφςασ�δ�α�ιρυξθσ. 
 

Β.5.�Γ�α�τθν�απόδε�ξθ�τθσ�τε�ν��ισ���ανότθτασ�τθσ�παραγρά�ου�2.2.7�ο��ο��ονομ��οί��ορείσ�προς�ομίηουν�
τα�ανα�ερόμενα�ςτθν�παράγρα�ο�2.2.7�τθσ�παροφςασ�δ�α�ιρυξθσ. 

 

Β.6. Γ�α� τθν� απόδε�ξθ� τθσ� νόμ�μθσ� ςφςταςθσ� �α�� ε�προς�πθςθσ,� ςτ�σ� περ�πτ�ςε�σ� που� ο� ο��ονομ��όσ�
�ορζασ� είνα�� νομ��ό�πρόςωπο,�προς�ομίηε�� τα� �ατά�περίπτωςθ�νομ�μοπο�θτ��ά� ζγγρα�α�ςφςταςθσ� �α��
νόμ�μθσ�ε�προς�πθςθσ�(όπωσ��αταςτατ��ά,�π�ςτοπο�θτ��ά�μεταβολ�ν,�αντίςτο��α��Ε�,�ςυγ�ρότθςθ�Δ.Σ.�
ςε�ς�μα,�ςε�περίπτωςθ�Α.Ε.,��λπ.,�ανάλογα�με�τθ�νομ��ι�μορ�ι�του�δ�αγων�ηομζνου).�Από� τα�ανωτζρω�
ζγγρα�α� πρζπε�� να� προ�φπτουν� θ� νόμ�μθ� ςφςταςι� του,� όλεσ� ο�� ς�ετ��ζσ� τροποπο�ιςε�σ� των�
�αταςτατ���ν,�το/τα�πρόςωπο/α�που�δεςμεφε�/ουν�νόμ�μα�τθν�ετα�ρία��ατά�τθν�θμερομθνία�δ�ενζργε�ασ�
του� δ�αγων�ςμοφ� (νόμ�μοσ� ε�πρόςωποσ,� δ��αίωμα� υπογρα�ισ� �λπ.),� τυ�όν� τρίτο�,� ςτουσ� οποίουσ� ζ�ε��
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 Θ��ΥΑ�ε�δόκθ�ε��ατ’�εξους�οδότθςθ�του�άρκρου�5�παρ.�5�ν.�3310/2005.� 
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 Ρρβλ.� Ραράρτθμα� XI Ρροςαρτιματοσ� Α� ν.� 4412/2016.� Επ�ςθμαίνετα�� ότ�� θ� Α.Α.� απα�τεί� ςτθν� ε�άςτοτε� δ�α�ιρυξθ,� �ατά�
περίπτωςθ,� γ�α� τουσ� εγ�ατεςτθμζνουσ� ςτθν� Ελλάδα� ο��ονομ��οφσ� �ορείσ� βεβαίωςθ� εγγρα�ισ� ςε� ζνα� από� τα� ς�ετ��ά�
Επ�μελθτιρ�α/��θτρ�α,��ατά�περίπτωςθ�. 
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�ορθγθκεί�εξουςία�ε�προς�πθςθσ,��ακ�σ��α��θ�κθτεία�του/των�ι/�α��των�μελ�ν�του�οργάνου�δ�οί�θςθσ/�
νόμ�μου�ε�προς�που. 

Β.7. Ο��ο��ονομ��οί��ορείσ�που�είνα��εγγεγραμμζνο��ςε�επίςθμουσ��αταλόγουσ71 που�προβλζποντα��από�
τ�σ�ε�άςτοτε� �ς�φουςεσ�εκν��ζσ�δ�ατάξε�σ�ι�δ�ακζτουν�π�ςτοποίθςθ�από�οργαν�ςμοφσ�π�ςτοποίθςθσ�που�
ςυμμορ��νοντα�� με� τα� ευρωπαϊ�ά�πρότυπα�π�ςτοποίθςθσ,� �ατά� τθν� ζννο�α� του�Ραραρτιματοσ� VII του�
Ρροςαρτιματοσ�Αϋ� του�ν.�4412/2016,�μποροφν�να�προς�ομίηουν�ςτ�σ�ανακζτουςεσ�αρ�ζσ�π�ςτοπο�θτ��ό�
εγγρα�ισ� ε�δ�δόμενο� από� τθν� αρμόδ�α� αρ�ι� ι� το� π�ςτοπο�θτ��ό� που� ε�δίδετα�� από� τον� αρμόδ�ο�
οργαν�ςμό�π�ςτοποίθςθσ.� 

Στα�π�ςτοπο�θτ��ά�αυτά�ανα�ζροντα��τα�δ��α�ολογθτ��ά�βάςε��των�οποίων�ζγ�νε�θ�εγγρα�ι�των�εν�λόγω�
ο��ονομ���ν��ορζων�ςτον�επίςθμο��ατάλογο�ι�θ�π�ςτοποίθςθ��α��θ��ατάταξθ�ςτον�εν�λόγω��ατάλογο.� 

Θ� π�ςτοπο�οφμενθ� εγγρα�ι� ςτουσ� επίςθμουσ� �αταλόγουσ� από� τουσ� αρμόδ�ουσ� οργαν�ςμοφσ� ι� το�
π�ςτοπο�θτ��ό,�που�ε�δίδετα��από�τον�οργαν�ςμό�π�ςτοποίθςθσ,�ςυν�ςτά�τε�μιρ�ο��αταλλθλότθτασ�όςον�
α�ορά�τ�σ�απα�τιςε�σ�πο�οτ��ισ�επ�λογισ,�τ�σ�οποίεσ��αλφπτε��ο�επίςθμοσ��ατάλογοσ�ι�το�π�ςτοπο�θτ��ό.� 

Ο�� ο��ονομ��οί� �ορείσ� που� είνα�� εγγεγραμμζνο�� ςε� επίςθμουσ� �αταλόγουσ� απαλλάςςοντα�� από� τθν�
υπο�ρζωςθ�υποβολισ�των�δ��α�ολογθτ���ν�που�ανα�ζροντα��ςτο�π�ςτοπο�θτ��ό�εγγρα�ισ�τουσ.� 

Β.8. Ο��εν�ςε�σ�ο��ονομ���ν��ορζων�που�υποβάλλουν��ο�νι�προς�ορά,�υποβάλλουν�τα�παραπάνω,��ατά�
περίπτωςθ� δ��α�ολογθτ��ά,� γ�α� �άκε� ο��ονομ��ό� �ορζα� που� ςυμμετζ�ε�� ςτθν� ζνωςθ,� ςφμ�ωνα� με� τα�
ε�δ��ότερα�προβλεπόμενα�ςτο�άρκρο�19�παρ.�2�του�ν.�4412/2016. 

Β.9. Στθν� περίπτωςθ� που� ο��ονομ��όσ� �ορζασ� επ�κυμεί� να� ςτθρ��κεί� ςτ�σ� ��ανότθτεσ� άλλων� �ορζων,�
ςφμ�ωνα�με�τθν�παράγρα�ο�2.2.8�γ�α�τθν�απόδε�ξθ�ότ��κα�ζ�ε��ςτθ�δ�άκεςι�του�τουσ�αναγ�αίουσ�πόρουσ,�
προς�ομίηε�,��δίωσ,�ς�ετ��ι�ζγγρα�θ�δζςμευςθ�των��ορζων�αυτ�ν�γ�α�τον�ς�οπό�αυτό.72 

 

 

2.3 Κξ�ηήξ�α�Αλά�εζ�ο��

2.3.1 Κξ�ηήξ�ν�αλά�εζ�ο73

�ρ�τιρ�ο�ανάκεςθσ74 τθσ�Σφμβαςθσ75 είνα��θ�πλζον�ςυμ�ζρουςα�από�ο��ονομ��ι�άποψθ�προς�ορά�βάςε��
τ�μισ76 . 

Αυτι��ακορίηετα��ωσ�το�κεγαιύηεξν��νζνζηό�έ��ησζ�ο�ζε�α�έξα�εο�κνλάδεο�ε�ί�ην�ο�ε�αηό�(%)

2.3.2 Βα�κνιόγ�ζ���α���αηάηαμ���ξνζθνξώλ�77  

δεν�ε�αρμόηετα��δ�ότ��το��ρ�τιρ�ο�τθσ�πλζον�ςυμ�ζρουςασ�από�ο��ονομ��ι�άποψθ�προς�οράσ�βαςίηετα��μόνο�
ςτθν�τ�μι. 
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 Ρρβλ�άρκρο�83�ν.�4412/2016.� 
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 Ρρβλ.�άρκρο�78�παρ.�1/�80�παρ.�1�ν.�4412/2016.�Θ�ωσ�άνω�δζςμευςθ�κα�μποροφςε�να�προ�φπτε��από��δ�ωτ��ό�ςυμ�ωνθτ��ό�
μεταξφ�προς�ζροντοσ��α��τρίτου,�ςτ�σ���ανότθτεσ�του�οποίου�ςτθρίηετα�,�ι�από�οπο�οδιποτε�άλλο��ατάλλθλο�μζςο 

73
 Ρρβλ� άρκρο� 86� παρ.� 1� �α�� τυποπο�θμζνο� ζντυπο� 2� Ραραρτιματοσ� II (Ρρο�ιρυξθ� ςφμβαςθσ),� παρ.� II.2.5� Ε�τελεςτ��οφ�

�ανον�ςμοφ�(ΕΕ)�2015/1986�τθσ�Επ�τροπισ�(L 296) 
74

 Τα� �ρ�τιρ�α� ανάκεςθσ� κα� πρζπε�� να� ςυνδζοντα�� με� το� αντ��είμενο� τθσ� ςφμβαςθσ,� ςφμ�ωνα� με� τθν� παράγρα�ο� 8� του�
άρκρου� 86� του� ν.� 4412/2016.� Δ�ας�αλίηουν� τθ� δυνατότθτα� αποτελεςματ��οφ� ανταγων�ςμοφ� �α� ςυνοδεφοντα�� από�
προδ�αγρα�ζσ� που� επ�τρζπουν� τθν� αποτελεςματ��ι� επαλικευςθ� των� πλθρο�ορ��ν� που� παρζ�οντα�� από� τουσ�
προς�ζροντεσ,� προ�ε�μζνου� να� αξ�ολογείτα�� ο� βακμόσ� ςυμμόρ�ωςισ� τουσ� προσ� τα� �ρ�τιρ�α� ανάκεςθσ.� Εάν� υπάρ�ουν�
αμ��βολίεσ,�ο��Α.Α.�επαλθκεφουν�αποτελεςματ��ά�τθν�α�ρίβε�α�των�πλθρο�ορ��ν��α��αποδείξεων,�τ�σ�οποίεσ�παρζ�ουν�ο��
προς�ζροντεσ�(παρ.�9�άρκρου�86).�Ρρβλ��α���ατευκυντιρ�α�Οδθγία�11/2015�Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ.�(ΑΔΑ�Ω�Ν4ΟΞΤΒ-�Λ�)� 

75 Ρρβλ� άρκρο� 86� παρ.� 1� �α�� τυποπο�θμζνο� ζντυπο� 2� Ραραρτιματοσ� II (Ρρο�ιρυξθ� ςφμβαςθσ)� παρ.� II.2.5� Ε�τελεςτ��οφ�
�ανον�ςμοφ�(ΕΕ)�2015/1986�τθσ�Επ�τροπισ�(L 296). 
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 Ρρό�ε�τα�,� ςτθν� ουςία,� γ�α� το� �ρ�τιρ�ο� ανάκεςθσ� τθσ� �αμθλότερθσ� τ�μισ,� όπωσ� εί�ε� επ��ρατιςε�� ςτο� προϊς�φςαν� δί�α�ο�

(Οδθγία�2004/18/Ε�,�π.δ.�60/2007).�Εάν�θ�τ�μι�είνα��το�μοναδ��ό��ρ�τιρ�ο�ανάκεςθσ�θ�αξ�ολόγθςθ�γίνετα��μόνο�βάςε��αυτισ 
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2.3.3 Ηιε�ηξνλ��νί��ιε�ζη�ξ�αζκνί78

Δεν�ε�αρμόηετα� 

 

2.4 Καηάξη�ζ��- Πεξ�ερόκελν�Πξνζθνξώλ

2.4.1 Γελ��νί�όξν��π�νβνιήο��ξνζθνξώλ

Ο��προς�ορζσ�υποβάλλοντα��με�βάςθ�τ�σ�απα�τιςε�σ�που�ορίηοντα��ςτθ�παροφςα�Δ�α�ιρυξθ γ�α�το�ςφνολο�
τθσ�προ�θρυ�κείςασ�ποςότθτασ�τθσ�προμικε�ασ.� 

Δεν�επ�τρζποντα��εναλλα�τ��ζσ�προς�ορζσ. 

Θ� ζνωςθ� ο��ονομ���ν� �ορζων� υποβάλλε�� �ο�νι� προς�ορά,� θ� οποία� υπογρά�ετα�� υπο�ρεωτ��ά�
θλε�τρον��ά�είτε�από�όλουσ� τουσ�ο��ονομ��οφσ��ορείσ�που�αποτελοφν�τθν�ζνωςθ,� είτε�από�ε�πρόςωπό�
τουσ�νομίμωσ�εξους�οδοτθμζνο.�Στθν�προς�ορά,�απαρα�τιτωσ�πρζπε��να�προςδ�ορίηετα��θ�ζ�ταςθ��α��το�
είδοσ�τθσ�ςυμμετο�ισ�του�(ςυμπερ�λαμβανομζνθσ�τθσ��ατανομισ�αμο�βισ�μεταξφ�τουσ)��άκε�μζλουσ�τθσ�
ζνωςθσ,��ακ�σ��α��ο�ε�πρόςωποσ/ςυντον�ςτισ�αυτισ79. 

2.4.2 Υξόλνο��α��Σξό�νο�π�νβνιήο��ξνζθνξώλ�

2.4.2.1. Ο�� προς�ορζσ� υποβάλλοντα�� από� τουσ� ενδ�α�ερόμενουσ� θλε�τρον��ά,� μζςω� τθσ� δ�αδ��τυα�ισ�
πφλθσ� www.promitheus.gov.gr� του� ΕΣΘΔΘΣ,� μζ�ρ�� τθν� �αταλθ�τ��ι� θμερομθνία� �α�� �ρα� που� ορίηε�� θ�
παροφςα�δ�α�ιρυξθ,�ςτθν�Ελλθν��ι�Γλ�ςςα,�ςε�θλε�τρον��ό��ά�ελο,�ςφμ�ωνα�με�τα�ανα�ερόμενα�ςτον�
ν.4412/2016,� �δίωσ� άρκρα� 36� �α�� 37� �α�� τθν� Υπουργ��ι� Από�αςθ� αρ�κμ.� 56902/215� «Σεχν��ζσ�
λεπτομζρε�εσ� �α�� δ�αδ��αςίεσ� λε�τουργίασ� του�Εκν��οφ�υςτιματοσ�Ηλε�τρον���ν�Δθμοςίων�υμβάςεων 
(Ε..Η.ΔΗ..)» 80. 

Γ�α� τθ� ςυμμετο�ι� ςτο� δ�αγων�ςμό� ο�� ενδ�α�ερόμενο�� ο��ονομ��οί� �ορείσ� απα�τείτα�� να� δ�ακζτουν�
εγ�ε�ρ�μζνθ�προθγμζνθ�θλε�τρον��ι�υπογρα�ι�ι�προθγμζνθ�θλε�τρον��ι�υπογρα�ι�που�υποςτθρίηετα��
από� εγ�ε�ρ�μζνο� π�ςτοπο�θτ��ό� το� οποίο� �ορθγικθ�ε� από� ζναν� εγ�ε�ρ�μζνο� πάρο�ο� υπθρες��ν�
π�ςτοποίθςθσ,� ο� οποίοσ� περ�λαμβάνετα�� ςτον� �ατάλογο� εμπίςτευςθσ� που� προβλζπετα�� ςτθν� από�αςθ�
2009/767/Ε�� �α�� ςφμ�ωνα� με� τα� ορ�ηόμενα� ςτο� �ανον�ςμό� (ΕΕ)� 910/2014� �α�� τ�σ� δ�ατάξε�σ� τθσ� Υ.Α.�
56902/215 “Σεχν��ζσ� λεπτομζρε�εσ� �α�� δ�αδ��αςίεσ� λε�τουργίασ� του� Εκν��οφ� υςτιματοσ� Ηλε�τρον���ν�
Δθμοςίων�υμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)»�(�Ε��Β�1924/02.06.2017)��α��να�εγγρα�οφν�ςτο�θλε�τρον��ό�ςφςτθμα�
(ΕΣΘΔΘΣ- Δ�αδ��τυα�ι� πφλθ� www.promitheus.gov.gr)� α�ολουκ�ντασ� τθν� δ�αδ��αςία� εγγρα�ισ� του�
άρκρου�5�τθσ�ίδ�ασ�Υ.Α.� 
 

2.4.2.2. Ο� �ρόνοσ� υποβολισ� τθσ� προς�οράσ� �α�� οπο�αδιποτε� θλε�τρον��ι� επ��ο�νωνία� μζςω� του�
ςυςτιματοσ� βεβα��νετα�� αυτόματα� από� το� ςφςτθμα� με� υπθρεςίεσ� �ρονοςιμανςθσ,� ςφμ�ωνα� με� τα�
ορ�ηόμενα�ςτο�άρκρο�37�του�ν.�4412/2016��α��το�άρκρο�9�τθσ�ωσ�άνω�Υπουργ��ισ�Από�αςθσ. 

�ετά� τθν� παρζλευςθ� τθσ� �αταλθ�τ��ισ� θμερομθνίασ� �α�� �ρασ,� δεν� υπάρ�ε�� θ� δυνατότθτα� υποβολισ�
προς�οράσ�ςτο�Σφςτθμα.�Σε�περ�πτ�ςε�σ�τε�ν��ισ�αδυναμίασ�λε�τουργίασ�του�ΕΣΘΔΘΣ,�ο�Διμοσ�Γόρτυνασ 
κα�ρυκμίςε��τα�τθσ�ςυνζ�ε�ασ�του�δ�αγων�ςμοφ�με�ς�ετ��ι�ανα�οίνωςι�τθσ81. 

2.4.2.3. Ο��ο��ονομ��οί��ορείσ�υποβάλλουν�με�τθν�προς�ορά�τουσ�τα�α�όλουκα:� 

(α)� ζναν� (υπο)�ά�ελο� με� τθν� ζνδε�ξθ� «Δ��α�ολογθτ��ά� Συμμετο�ισ� –Τε�ν��ι� Ρρος�ορά»� ςτον� οποίο�
περ�λαμβάνοντα��τα��ατά�περίπτωςθ�απα�τοφμενα�δ��α�ολογθτ��ά��α��θ�τε�ν��ι�προς�ορά��ςφμ�ωνα�με�
τ�σ�δ�ατάξε�σ�τθσ��είμενθσ�νομοκεςίασ��α��τθν�παροφςα. 

                                                           
78 Ρρβλ�άρκρο�34�ν.�4412/2016��α��Ραράρτθμα�VI Ρροςαρτιματοσ�Α�ν.�4412/2016. 
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 Άρκρο�96,�παρ.�7�του�ν.�4412/2016 
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 Συς�ζτ�ςθ�με�άρκρο��(Γλ�ςςα)��α�.�(Επ��ο�νωνία)�τθσ�δ�α�ιρυξθσ�(�δίωσ�ε�όςον��ατϋεπ�λογι�τθσ�Α.Α.�ε�αρμόηοντα��ο��παρ.�
1��α��5�του�άρκρου�22�του�ν.�4412/2016) 
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(β)�ζναν�(υπο)�ά�ελο�με�τθν�ζνδε�ξθ�«Ο��ονομ��ι�Ρρος�ορά»�ςτον�οποίο�περ�λαμβάνετα��θ�ο��ονομ��ι�
προς�ορά�του�ο��ονομ��οφ��ορζα��α��τα��ατά�περίπτωςθ�απα�τοφμενα�δ��α�ολογθτ��ά.� 

Από�τον�προς�ζροντα�ςθμαίνοντα��με��ριςθ�του�ς�ετ��οφ�πεδίου�του�ςυςτιματοσ�τα�ςτο��εία�ε�είνα�τθσ�
προς�οράσ� του� που� ζ�ουν� εμπ�ςτευτ��ό� �αρα�τιρα82,� ςφμ�ωνα� με� τα� ορ�ηόμενα� ςτο� άρκρο� 21� του� ν.�
4412/16�.�Ε�όςον�ζνασ�ο��ονομ��όσ��ορζασ��αρα�τθρίηε��πλθρο�ορίεσ�ωσ�εμπ�ςτευτ��ζσ,�λόγω�φπαρξθσ�
τε�ν��οφ� ι� εμπορ��οφ� απορριτου,� ςτθ� ς�ετ��ι� διλωςι� του,� ανα�ζρε�� ρθτά� όλεσ� τ�σ� ς�ετ��ζσ� δ�ατάξε�σ�
νόμου�ι�δ�ο��θτ��ζσ�πράξε�σ�που�επ�βάλλουν�τθν�εμπ�ςτευτ��ότθτα�τθσ�ςυγ�ε�ρ�μζνθσ�πλθρο�ορίασ. 

Δεν� �αρα�τθρίηοντα�� ωσ� εμπ�ςτευτ��ζσ� πλθρο�ορίεσ� ς�ετ��ά� με� τ�σ� τ�μζσ� μονάδοσ,� τ�σ� προς�ερόμενεσ�
ποςότθτεσ,�τθν�ο��ονομ��ι�προς�ορά��α��τα�ςτο��εία�τθσ�τε�ν��ισ�προς�οράσ�που��ρθς�μοπο�οφντα��γ�α�
τθν�αξ�ολόγθςι�τθσ. 

2.4.2.4. Ο��ο��ονομ��οί��ορείσ�ςυντάςςουν�τθν�τε�ν��ι��α��ο��ονομ��ι�τουσ�προς�ορά�ςυμπλθρ�νοντασ�
τ�σ� αντίςτο��εσ� ε�δ��ζσ� θλε�τρον��ζσ� �όρμεσ� του� ςυςτιματοσ.� Στθν� ςυνζ�ε�α� το� ςφςτθμα� παράγε�� τα�
ς�ετ��ά�θλε�τρον��ά�αρ�εία�τα�οποία�υπογρά�οντα�θλε�τρον��ά��α��υποβάλλοντα��από�τον�προς�ζροντα.��
Σα�ςτο�χεία�που�περ�λαμβάνοντα��ςτθν�ε�δ��ι�θλε�τρον��ι��όρμα�του�ςυςτιματοσ��α��του�παραγόμενου�
θλε�τρον��οφ� αρχείου� pdf (το� οποίο� κα� υπογρα�εί� θλε�τρον��ά)� πρζπε�� να� ταυτίηοντα�.� ε� αντίκετθ�
περίπτωςθ� το� ςφςτθμα� παράγε�� ςχετ��ό� μινυμα� �α�� ο� προς�ζρων� �αλείτα�� να� παράγε�� ε�� νζου� το�
θλε�τρον��ό�αρχείο�pdf]   

2.4.2.5. Ο��ριςτθσ�- ο��ονομ��όσ��ορζασ�υποβάλλε��τουσ�ανωτζρω�(υπο)�α�ζλουσ�μζςω�του�Συςτιματοσ,�
όπωσ�περ�γρά�ετα��παρα�άτω: 

Τα�ςτο��εία��α��δ��α�ολογθτ��ά�γ�α�τθ�ςυμμετο�ι�του�ο��ονομ��οφ��ορζα�ςτθ�δ�αδ��αςία�υποβάλλοντα��
από�αυτόν�θλε�τρον��ά�ςε�μορ�ι�αρ�είων�τφπου�.pdf �α��ε�όςον�ζ�ουν�ςυντα�κεί/παρα�κεί�από�τον�ίδ�ο,�
�ζρουν� εγ�ε�ρ�μζνθ�προθγμζνθ� θλε�τρον��ι� υπογρα�ι� ι� προθγμζνθ� θλε�τρον��ι� υπογρα�ι�με� �ριςθ�
εγ�ε�ρ�μζνων�π�ςτοπο�θτ���ν,��ωρίσ�να�απα�τείτα��κε�ρθςθ�γνθςίου�τθσ�υπογρα�ισ. 

Από� το� Σφςτθμα� ε�δίδετα�� θλε�τρον��ι� απόδε�ξθ� υποβολισ� προς�οράσ,� θ� όπο�α� αποςτζλλετα�� ςτον�
ο��ονομ��ό��ορζα�με�μινυμα�θλε�τρον��οφ�τα�υδρομείου.  

Εντόσ� τρ��ν� (3)� εργαςίμων� θμερ�ν� από� τθν� θλε�τρον��ι� υποβολι� των� ωσ� άνω� ςτο��είων� �α��
δ��α�ολογθτ���ν� προς�ομίηοντα�� υπο�ρεωτ��ά� από� τον� ο��ονομ��ό� �ορζα� ςτθν ανακζτουςα� αρ�ι,� ςε�
ζντυπθ�μορ�ι��α��ςε�ς�ραγ�ςμζνο��ά�ελο,�τα�ςτο��εία�τθσ�θλε�τρον��ισ��προς�οράσ�τα�οποία�απα�τείτα��
να� προς�ομ�ςκοφν� ςε� πρωτότυπθ� μορ�ι� ςφμ�ωνα� με� τον� ν.� 4250/2014.� Τζτο�α� ςτο��εία� �α��
δ��α�ολογθτ��ά� είνα�� ενδε��τ��ά� θ� εγγυθτ��ι� επ�ςτολι� ςυμμετο�ισ,� τα� πρωτότυπα� ζγγρα�α� τα� οποία�
ζ�ουν�ε�δοκεί�από� �δ�ωτ��οφσ��ορείσ��α��δεν��ζρουν�επ��φρωςθ�από�δ��θγόρο,��ακ�σ��α�� τα�ζγγρα�α�
που� �ζρουν� τθ� Σ�ραγίδα� τθσ� Χάγθσ� (Apostille).� Δεν� προς�ομίηοντα�� ςε� ζντυπθ� μορ�ι� ςτο��εία� �α��
δ��α�ολογθτ��ά� τα� οποία� �ζρουν� θλε�τρον��ι� υπογρα�ι,� τα� �Ε�,� τα� τε�ν��ά� �υλλάδ�α� �α�� όςα�
προβλζπετα�� από� το� ν.� 4250/2014� ότ�� ο�� �ορείσ� υπο�ρεοφντα�� να� αποδζ�οντα�� ςε� αντίγρα�α� των�
πρωτοτφπων. 

Θ��ανακζτουςα�αρ�ι�μπορεί�να�ηθτεί��από�προς�ζροντεσ��α��υποψι��ουσ�ςε�οπο�οδιποτε��ρον��ό�ςθμείο�
�ατά� τθν� δ�άρ�ε�α� τθσ� δ�αδ��αςίασ,� να� υποβάλλουν�ςε� ζντυπθ� μορ�ι� �α�� ςε� εφλογθ� προκεςμία� όλα� ι�
ορ�ςμζνα�δ��α�ολογθτ��ά��α��ςτο��εία� �που�ζ�ουν�υποβάλε��θλε�τρον��ά,� �όταν�αυτό�απα�τείτα�� γ�α�τθν�
ορκι�δ�εξαγωγι�τθσ�δ�αδ��αςίασ83. 

2.4.3 Πεξ�ερόκελα�Φα�έινπ�«���α�νινγ�η��ά�πκκεηνρήο- Σερλ��ή�Πξνζθνξά»�

2.4.3.1 Τα� ςτο��εία� �α�� δ��α�ολογθτ��ά� γ�α� τθν� ςυμμετο�ι� των� προς�ερόντων� ςτθ� δ�αγων�ςτ��ι�
δ�αδ��αςία�περ�λαμβάνουν84: 

 α)� Tο�τυποπο�θμζνο�ζντυπο�υπεφκυνθσ�διλωςθσ�(Τ.Ε.Υ.Δ.),�όπωσ�προβλζπετα��ςτθν�παρ.�4�του�άρκρου�79 

                                                           
82 Ρρβλ�άρκρο�15,�παρ.�1.2�τθσ�προανα�ερκείςασ�υπουργ��ισ�από�αςθσ με�αρ�κμ.�56902/215/2017  
83

 Σε�περίπτωςθ�που,�με�βάςθ�το��ρ�τιρ�ο�ανάκεςθσ,��ρίνετα��ς�όπ�μο�από�τθν�Α.Α.�να�προς�ομ�ςτοφν�ςτο��εία�πρός�ορα�να�
αποδείξουν�τθν�ο��ονομ��ι�προς�ορά,��δίωσ�όταν�αυτι�περ�λαμβάνε��ανάλυςθ��όςτουσ,�περ�γρά�ετα��ςτο�περ�ε�όμενο�του�
υπο�α�ζλου ο��ονομ��ισ�προς�οράσ��α��ο�τρόποσ�υποβολισ�τουσ�� 
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του�ν.�4412/2016,�ςφμ�ωνα�με�τθν�παράγρα�ο�2.2.9.1.�τθσ�παροφςασ�δ�α�ιρυξθσ.�Ο��προς�ζροντεσ 
ςυμπλθρ�νουν�το�ς�ετ��ό�πρότυπο�ΤΕΥΔ�το�οποίο�ζ�ε��αναρτθκεί,��α��ςε�επεξεργάς�μθ�μορ�ι�αρ�είου 
doc,�ςτθ�δ�αδ��τυα�ι�πφλθ�www.promitheus.gov.gr�του�ΕΣΘΔΘΣ��α��αποτελεί�αναπόςπαςτο�τμιμα�τθσ 
δ�α�ιρυξθσ�(Παράρτημα�Ι).  

 

 β)�εγγφθςθ�ςυμμετο�ισ,�ςφμ�ωνα�με�τo�άρκρο�72�του�Ν.4412/2016,�τ�σ�παραγρά�ουσ�2.1.5��α��2.2.2. 
Ο��εν�ςε�σ�ο��ονομ���ν��ορζων�που�υποβάλλουν��ο�νι�προς�ορά,�υποβάλλουν�το�ΤΕΥΔ�γ�α �άκε 
ο��ονομ��ό��ορζα�που�ςυμμετζ�ε��ςτθν�ζνωςθ. 
 

2.4.3.2 H τε�ν��ι�προς�ορά�κα�πρζπε��να��αλφπτε��όλεσ�τ�σ�απα�τιςε�σ��α��τ�σ�προδ�αγρα�ζσ�που�ζ�ουν�
τεκεί�από�τθν�ανακζτουςα�αρ�ι�με�το��ε�άλα�ο�“Απα�τιςε�σ-Τε�ν��ζσ�Ρροδ�αγρα�ζσ”,�περ�γρά�οντασ�
α�ρ�β�σ�π�σ�ο��ςυγ�ε�ρ�μζνεσ�απα�τιςε�σ��α��προδ�αγρα�ζσ�πλθροφντα�.�Ρερ�λαμβάνε���δίωσ�τα�ζγγρα�α�
�α��δ��α�ολογθτ��ά,�βάςε��των�οποίων�κα�αξ�ολογθκεί�θ��αταλλθλότθτα�των�προς�ερόμενων�ε�δ�ν,�με�
βάςθ�το��ρ�τιρ�ο�ανάκεςθσ  �α�ώο��α��ηα�δ��α�νινγ�η��ά�ηνπ�άξ�ξνπ�2.2.6�τθσ�παροφςασ�δ�α�ιρυξθσ�. 

Ο�� ο��ονομ��οί� �ορείσ� ανα�ζρουν� το� τμιμα� τθσ� ςφμβαςθσ� που� προτίκεντα�� να�ανακζςουν� υπό� μορ�ι�
υπεργολαβίασ�ςε�τρίτουσ,��ακ�σ��α��τουσ�υπεργολάβουσ�που�προτείνουν85. 

2.4.4 Πεξ�ερόκελα� Φα�έινπ� «Ο��νλνκ��ή� Πξνζθνξά»� /� Σξό�νο� ζύληαμ�ο� �α�� π�νβνιήο�
ν��νλνκ��ώλ��ξνζθνξώλ

Θ� Ο��ονομ��ι� Ρρος�ορά� ςυντάςςετα�� με� βάςθ� το� αναγρα�όμενο� ςτθν� παροφςα� �ρ�τιρ�ο� ανάκεςθσ,�
δθλαδι�τθν�πλζον�ςυμ�ζρουςα�από�ο��ονομ��ισ�απόψεωσ�τ�μι. 

Στον�(υπο)�ά�ελο��με�τθν�ζνδε�ξθ�«Ο��ονομ��ι�Ρρος�ορά»�περ�λαμβάνετα��θ�ο��ονομ��ι�προς�ορά�του�
ο��ονομ��οφ��ορζα�(Ρρομθκευτι). 

Θ� Ο��ονομ��ι� Ρρος�ορά� υποβάλλετα�� θλε�τρον��ά� επί� πο�νι� απορρίψεωσ� ςτον� (υπό)� �ά�ελο�
«Ο��ονομ��ι�Ρρος�ορά».� 

Θ� ο��ονομ��ι� προς�ορά,� ςυντάςςετα�� ςυμπλθρ�νοντασ� τθν� αντίςτο��θ� ε�δ��ι� θλε�τρον��ι� �όρμα� του�
ςυςτιματοσ.� Στθν� ςυνζ�ε�α,� το� ςφςτθμα� παράγε�� ς�ετ��ό� θλε�τρον��ό� αρ�είο,� ςε� μορ�ι� pdf,� το� οποίο�
υπογρά�ετα��ψθ��α�ά� �α��υποβάλλετα��από� τον�προς�ζροντα.� Τα�ςτο��εία�που�περ�λαμβάνοντα�� ςτθν�
ε�δ��ι� θλε�τρον��ι� �όρμα� του� ςυςτιματοσ� �α�� του� παραγόμενου� ψθ��α�ά� υπογεγραμμζνου�
θλε�τρον��οφ�αρ�είου�πρζπε��να�ταυτίηοντα�.�Σε�αντίκετθ�περίπτωςθ,�το�ςφςτθμα�παράγε��ς�ετ��ό�μινυμα�
�α��ο�προς�ζρων��αλείτα��να�παράγε��ε��νζου�το�θλε�τρον��ό�αρ�είο�pdf.  

Α.�Τιμές� 
 
Ο��ςυμμετζ�οντεσ�κα�ςυμπλθρ�ςουν�ςτθν�αντίςτο��θ�ε�δ��ι�θλε�τρον��ι��όρμα�του�ςυςτιματοσ�μόνο�τθν�
τελ��ι�τ�μι�προς�οράσ�τουσ.� 
Επ�ςθμαίνετα��ότ��το�ε�άςτοτε�ποςοςτό��.Ρ.Α.�επί�το�σ�ε�ατό,�τθσ�ανωτζρω�τ�μισ�κα�υπολογίηετα��
αυτόματα�από�το�ςφςτθμα.� 
Ο��προς�ερόμενεσ�τ�μζσ�είνα��ςτακερζσ��ακ’�όλθ�τθ�δ�άρ�ε�α�τθσ�ςφμβαςθσ��α��δεν�αναπροςαρμόηοντα�.� 

Ωσ�απαράδε�τεσ�κα�απορρίπτοντα��προς�ορζσ�ςτ�σ�οποίεσ:�α)�δεν�δίνετα��τ�μι�ςε�ΕΥΩ�ι�που��ακορίηετα��
ς�ζςθ�ΕΥΩ�προσ�ξζνο�νόμ�ςμα,�β)�δεν�προ�φπτε��με�ςα�ινε�α�θ�προς�ερόμενθ�τ�μι, με�τθν�επ��φλαξθ�
τθσ�παρ.�4�του�άρκρου�102�του�ν.�4412/2016��α��γ)�θ�τ�μι�υπερβαίνε��τον�προχπολογ�ςμό�τθσ�ςφμβαςθσ.� 

           2.4.5 Υξόλνο��ζρύνο�ησλ��ξνζθνξώλ86

Ο�� υποβαλλόμενεσ� προς�ορζσ� �ς�φουν� �α�� δεςμεφουν� τουσ� ο��ονομ��οφσ� �ορείσ� γ�α� δ�άςτθμα� ζξ�� (6) 
μθν�ν�από�τθν�επόμενθ�τθσ�δ�ενζργε�ασ�του�δ�αγων�ςμοφ�. 

Ρρος�ορά�θ�οποία�ορίηε���ρόνο��ς�φοσ�μ��ρότερο�από�τον�ανωτζρω�προβλεπόμενο�απορρίπτετα�. 
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Θ� �ς�φσ� τθσ�προς�οράσ�μπορεί�να�παρατείνετα�� εγγρά�ωσ,�ε�όςον�τοφτο� ηθτθκεί�από�τθν�ανακζτουςα�
αρ�ι,�πρ�ν�από�τθ�λιξθ�τθσ,�με�αντίςτο��θ�παράταςθ�τθσ�εγγυθτ��ισ�επ�ςτολισ�ςυμμετο�ισ�ςφμ�ωνα�με�
τα� ορ�ηόμενα� ςτο� άρκρο� 72� παρ.� 1� α� του� ν.� 4412/2016� �α�� τθν� παράγρα�ο� 2.2.2.� τθσ� παροφςασ,� �ατ'�
αν�τατο�όρ�ο�γ�α��ρον��ό�δ�άςτθμα�ίςο�με�τθν�προβλεπόμενθ�ωσ�άνω�αρ���ι�δ�άρ�ε�α. 

�ετά� τθ� λιξθ� �α�� του� παραπάνω� αν�τατου� ορίου� �ρόνου� παράταςθσ� �ς�φοσ� τθσ� προς�οράσ,� τα�
αποτελζςματα� τθσ� δ�αδ��αςίασ� ανάκεςθσ� ματα��νοντα�,� ε�τόσ� αν� θ� ανακζτουςα� αρ�ι� �ρίνε�,� �ατά�
περίπτωςθ,� α�τ�ολογθμζνα,� ότ�� θ� ςυνζ��ςθ� τθσ� δ�αδ��αςίασ� εξυπθρετεί� το� δθμός�ο� ςυμ�ζρον,� οπότε� ο��
ο��ονομ��οί� �ορείσ� που� ςυμμετζ�ουν� ςτθ� δ�αδ��αςία� μποροφν� να� επ�λζξουν� είτε� να� παρατείνουν� τθν�
προς�ορά� �α�� τθν� εγγφθςθ� ςυμμετο�ισ� τουσ,� ε�όςον� τουσ� ηθτθκεί� πρ�ν� τθν� πάροδο� του� ανωτζρω�
αν�τατου� ορίου� παράταςθσ� τθσ� προς�οράσ τουσ� είτε� ό��.� Στθν� τελευταία� περίπτωςθ,� θ� δ�αδ��αςία�
ςυνε�ίηετα��με�όςουσ�παρζτε�ναν�τ�σ�προς�ορζσ�τουσ��α��απο�λείοντα��ο��λο�ποί�ο��ονομ��οί��ορείσ. 

2.4.6 Λόγν��α�όξξ�ς�ο��ξνζθνξώλ87

H ανακζτουςα� αρ�ι� με� βάςθ� τα� αποτελζςματα� του� ελζγ�ου� �α�� τθσ� αξ�ολόγθςθσ� των� προς�ορ�ν,�
απορρίπτε�,�ςε��άκε�περίπτωςθ,�προς�ορά: 

α)�θ�οποία�δεν�υποβάλλετα��εμπρόκεςμα,�με�τον�τρόπο��α��με�το�περ�ε�όμενο�που�ορίηετα��π�ο�πάνω��α��
ςυγ�ε�ρ�μζνα� ςτ�σ� παραγρά�ουσ� 2.4.1� (Γεν��οί� όρο�� υποβολισ� προς�ορ�ν),� 2.4.2.� (Χρόνοσ� �α�� τρόποσ 
υποβολισ�προς�ορ�ν),�2.4.3.�(Ρερ�ε�όμενο��α�ζλων�δ��α�ολογθτ���ν�ςυμμετο�ισ,�τε�ν��ισ�προς�οράσ),�
2.4.4.� (Ρερ�ε�όμενο� �α�ζλου� ο��ονομ��ισ� προς�οράσ,� τρόποσ� ςφνταξθσ� �α�� υποβολισ� ο��ονομ���ν�
προς�ορ�ν)� ,� 2.4.5.� (Χρόνοσ� �ς�φοσ� προς�ορ�ν),� 3.1.� (Απος�ράγ�ςθ� �α�� αξ�ολόγθςθ� προς�ορ�ν),� 3.2�
(Ρρός�λθςθ�υποβολισ�δ��α�ολογθτ���ν�προςωρ�νοφ�αναδό�ου)�τθσ�παροφςασ,88  

β)� θ� οποία� περ�ζ�ε�� ατζλε�εσ,� ελλείψε�σ,� αςά�ε�εσ� ι� ς�άλματα,� ε�όςον� αυτά� δεν� επ�δζ�οντα��
ςυμπλιρωςθ� ι� δ�όρκωςθ� ι� ε�όςον� επ�δζ�οντα�� ςυμπλιρωςθ� ι� δ�όρκωςθ,� δεν� ζ�ουν� απο�αταςτακεί�
�ατά� τθν� αποςα�ιν�ςθ� �α�� τθν� ςυμπλιρωςι� τθσ� ςφμ�ωνα� με� τθν� παράγρα�ο� 3.1.1.� τθσ� παροφςθσ�
δ�α�ιρυξθσ, 

γ)�γ�α�τθν�οποία�ο�προς�ζρων�δεν�ζ�ε��παράς�ε��τ�σ�απα�τοφμενεσ�εξθγιςε�σ,�εντόσ�τθσ�προ�ακορ�ςμζνθσ�
προκεςμίασ� ι� θ� εξιγθςθ� δεν είνα�� αποδε�τι� από� τθν� ανακζτουςα� αρ�ι� ςφμ�ωνα� με� τθν� παράγρα�ο�
3.1.1.�τθσ�παροφςασ��α��το�άρκρο�102�του�ν.�4412/2016, 

δ)�θ�οποία�είνα��εναλλα�τ��ι�προς�ορά, 

ε)�θ�οποία�υποβάλλετα��από�ζναν�προς�ζροντα�που�ζ�ε��υποβάλλε��δφο�ι�περ�ςςότερεσ�προς�ορζσ� .Ο�
περ�ορ�ςμόσ�αυτόσ��ς�φε�,�υπό�τουσ�όρουσ�τθσ�παραγρά�ου�2.2.3.4�περ.γ�τθσ�παροφςασ�(�περ.�γϋ�τθσ�παρ.�
4� του� άρκρου73� του� ν.� 4412/2016)� �α�� ςτθν� περίπτωςθ� εν�ςεων� ο��ονομ���ν� �ορζων� με� �ο�νά� μζλθ,�
�ακ�σ��α��ςτθν�περίπτωςθ�ο��ονομ���ν��ορζων�που�ςυμμετζ�ουν�είτε�αυτοτελ�σ�είτε�ωσ�μζλθ�εν�ςεων.� 

η)�θ�οποία�είνα��υπό�αίρεςθ, 

θ)�θ�οποία�παρους�άηε��ελλείψε�σ�ωσ�προσ�τα�δ��α�ολογθτ��ά�που�ηθτοφντα��από�τα�ζγγρα�α�τθσ�παροφςθσ 
δ�α�ιρυξθσ��α��απο�λίςε�σ�ωσ�προσ�τουσ�όρουσ��α��τ�σ�τε�ν��ζσ�προδ�αγρα�ζσ�τθσ�ςφμβαςθσ. 
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3. �ΙΔΝΔΡΓΔΙΑ��ΙΑ�ΙΚΑΙΑ�- ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ�ΠΡΟΦΟΡΩΝ��

3.1 Α�νζθξάγ�ζ���α��αμ�νιόγ�ζ���ξνζθνξώλ�

3.1.1 Ηιε�ηξνλ��ή�α�νζθξάγ�ζ���ξνζθνξώλ89

Το�π�ςτοπο�θμζνο�ςτο�ΕΣΘΔΘΣ,�γ�α�τθν�απος�ράγ�ςθ�των��προς�ορ�ν��αρμόδ�ο�όργανο�τθσ�Ανακζτουςασ�
Αρ�ισ�(Επ�τροπι�Δ�αγων�ςμοφ),�προβαίνε��ςτθν�ζναρξθ�τθσ�δ�αδ��αςίασ�θλε�τρον��ισ�απος�ράγ�ςθσ�των�
�α�ζλων�των�προς�ορ�ν,��ατά�το�άρκρο�100�του�ν.�4412/2016,�α�ολουκ�ντασ�τα�εξισ�ςτάδ�α: 

�   Θλε�τρον��ι�Απος�ράγ�ςθ�του�(υπό)�α�ζλου�«Δ��α�ολογθτ��ά�Συμμετο�ισ-Τε�ν��ι���Ρρος�ορά»�
πζντε(5)�εργάς�μεσ�θμζρεσ�μετά�τθν��αταλθ�τ��ι�θμερομθνία�προς�ορ�ν,�δ�ι.�η���4�/ 12 /2018��α��
ώξα 11:00�κ. 

� Θλε�τρον��ι�Απος�ράγ�ςθ�του�(υπό)�α�ζλου�«Ο��ονομ��ι�Ρρος�ορά»,��ατά�τθν�θμερομθνία��α��
�ρα�που�κα�ορίςε��θ�ανακζτουςα�αρ�ι 

� Θλε�τρον��ι�Απος�ράγ�ςθ�του�(υπό)�α�ζλου�«Δ��α�ολογθτ��ά��ατα�φρωςθσ»,��ατά�τθν�θμερομθνία 
�α���ρα�που�κα�ορίςε��θ�ανακζτουςα�αρ�ι. 

 

 

�ε�τθν�απος�ράγ�ςθ�των�ωσ�άνω��α�ζλων,�ςφμ�ωνα�με�τα�ε�δ��ότερα�προβλεπόμενα�ςτο�άρκρο�3.1.2�
τθσ� παροφςασ,� �άκε� προς�ζρων� � απο�τά� πρόςβαςθ� ςτ�σ� λο�πζσ προς�ορζσ� �α�� τα� υποβλθκζντα�
δ��α�ολογθτ��ά� τουσ,� με� τθν� επ��φλαξθ� των� πτυ��ν� ε�είνων� τθσ� �άκε� προς�οράσ,� που� ζ�ουν�
�αρα�τθρ�ςκεί�ωσ�εμπ�ςτευτ��ζσ. 

Θ�ανακζτουςα�αρ�ι�μπορεί�να��αλζςε��τουσ�ο��ονομ��οφσ��ορείσ�να�ςυμπλθρ�ςουν�ι�να�δ�ευ�ρ�νίςουν�
τα� ζγγρα�α� ι� δ��α�ολογθτ��ά� που� ζ�ουν� υποβλθκεί,� ι� να� δ�ευ�ρ�νίςουν� το�περ�ε�όμενο� τθσ� τε�ν��ισ� ι�
ο��ονομ��ισ�προς�οράσ�τουσ,�ςφμ�ωνα�με�το�άρκρο�102�του�ν.�4412/2016. 

3.1.2 Αμ�νιόγ�ζ���ξνζθνξώλ

�ετά�τθν��ατά�περίπτωςθ�θλε�τρον��ι�απος�ράγ�ςθ�των�προς�ορ�ν�θ�Ανακζτουςα�Αρ�ι�προβαίνε��ςτθν�
αξ�ολόγθςθ�αυτ�ν�μζςω�των�αρμόδ�ων�π�ςτοπο�θμζνων�ςτο�Σφςτθμα�οργάνων�τθσ,�ε�αρμοηόμενων��ατά�
τα�λο�πά�των��ε�μζνων�δ�ατάξεων. 

Ε�δ��ότερα�: 

α)� Θ� αρμόδ�α� Επ�τροπι� �ατα�ωρεί� όςουσ� υπζβαλαν� προς�ορζσ,� �ακ�σ� �α�� τα� υποβλθκζντα� αυτ�ν�
δ��α�ολογθτ��ά��α��τα�αποτελζςματα�του�ελζγ�ου�αυτ�ν�ςε�πρα�τ��ό,�το�οποίο�υπογρά�ετα��από�τα�μζλθ�
του�οργάνου90. 

β)� Στθ� ςυνζ�ε�α� το� αρμόδ�ο� γνωμοδοτ��ό� όργανο� προβαίνε�� ςτθν� αξ�ολόγθςθ� μόνο� των� τε�ν���ν�
προς�ορ�ν�των�προς�ερόντων,�των�οποίων�τα�δ��α�ολογθτ��ά�ςυμμετο�ισ�ζ�ρ�νε�πλιρθ.�Θ�αξ�ολόγθςθ�
γίνετα��ςφμ�ωνα�με�τουσ�όρουσ�τθσ�παροφςασ��α��ςυντάςςετα��πρα�τ��ό�γ�α�τθν�απόρρ�ψθ�όςων�τε�ν���ν�
προς�ορ�ν� δεν� πλθροφν� τουσ� όρουσ� �α�� τ�σ� απα�τιςε�σ� των� τε�ν���ν� προδ�αγρα��ν� �α�� τθν� αποδο�ι�
όςων�τε�ν���ν�προς�ορ�ν�αντίςτο��α�πλθροφν�τα�ανωτζρω. 

Γ�α�τθν�αξ�ολόγθςθ�των�δ��α�ολογθτ���ν�ςυμμετο�ισ��α��των�τε�ν���ν�προς�ορ�ν�μπορεί�να�ςυντάςςετα��
εν�αίο� πρα�τ��ό,� � το� οποίο� �ο�νοπο�είτα�� από� το� ωσ� άνω� όργανο,� μζςω� τθσ� λε�τουργ��ότθτασ� τθσ�
«Επ��ο�νωνίασ»,�μόνο�ςτθν�ανακζτουςα�αρ�ι,�προ�ε�μζνου�θ�τελευταία�να�ορίςε��τθν�θμερομθνία��α���ρα�
απος�ράγ�ςθσ�του�(υπο)�α�ζλου�των�ο��ονομ���ν�προς�ορ�ν. 
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γ)� �ετά� τθν� ολο�λιρωςθ� τθσ� αξ�ολόγθςθσ,� ςφμ�ωνα� με� τα� ανωτζρω,� απος�ραγίηοντα�,� �ατά� τθν�
θμερομθνία� �α�� �ρα� που� ορίηετα�� ςτθν� ε�δ��ι� πρός�λθςθ� ο�� � �ά�ελο�� όλων� των� υποβλθκε�ς�ν�
ο��ονομ���ν�προς�ορ�ν. 

δ)�Θ�Επ�τροπι�Αξ�ολόγθςθσ�προβαίνε��ςτθν�αξ�ολόγθςθ�των�ο��ονομ���ν�προς�ορ�ν�των�προς�ερόντων,�
των�οποίων�τ�σ�τε�ν��ζσ�προς�ορζσ��α��τα�δ��α�ολογθτ��ά�ςυμμετο�ισ�ζ�ρ�νε�πλιρθ��α��ςφμ�ωνα�με�τουσ�
όρουσ��α�� τ�σ�απα�τιςε�σ�τθσ�παροφςασ��α��ςυντάςςε��πρα�τ��ό�ςτο�οποίο�ε�ςθγείτα��α�τ�ολογθμζνα� τθν�
αποδο�ι�ι�απόρρ�ψι�τουσ,�τθν��ατάταξθ�των�προς�ορ�ν��α��τθν�ανάδε�ξθ�του�προςωρ�νοφ�αναδό�ου.� 

Εάν� ο�� προς�ορζσ� �αίνοντα�� αςυνικ�ςτα� �αμθλζσ� ςε� ς�ζςθ με� το� αντ��είμενο� τθσ� ςφμβαςθσ,� θ�
ανακζτουςα� αρ�ι� απα�τεί� από� τουσ� ο��ονομ��οφσ� �ορείσ� να� εξθγιςουν� τθν� τ�μι� ι� το� �όςτοσ� που�
προτείνουν�ςτθν�προς�ορά�τουσ,�εντόσ�απο�λε�ςτ��ισ�προκεςμίασ,��ατά�αν�τατο�όρ�ο�δζ�α�(10)�θμερ�ν�
από�τθν��ο�νοποίθςθ�τθσ�ς�ετ��ισ πρός�λθςθσ.�Στθν�περίπτωςθ�αυτι�ε�αρμόηοντα��τα�άρκρα�88��α��89�ν.�
4412/2016.  

Στθν�περίπτωςθ��ςότ�μων�προς�ορ�ν�θ�ανακζτουςα�αρ�ι�επ�λζγε��τον�ανάδο�ο�με��λιρωςθ�μεταξφ�των�
ο��ονομ���ν��ορζων�που�υπζβαλαν��ςότ�μεσ�προς�ορζσ.�Θ��λιρωςθ�γίνετα��εν�π�ον�τθσ Επ�τροπισ�του�
Δ�αγων�ςμοφ��α��παρουςία�των�ο��ονομ���ν��ορζων�που�υπζβαλαν�τ�σ��ςότ�μεσ�προς�ορζσ91.   

Στθ� ςυνζχε�α� ε�δίδετα�� από� τθν� ανακζτουςα� αρχι� μ�α� από�αςθ,� με� τθν� οποία� επ��υρώνοντα�� τα�
αποτελζςματα��όλων�των�ανωτζρω�ςταδίων92 («Δ��α�ολογθτ��ά�Συμμετοχισ»,�«Τεχν��ι�Ρρος�ορά»��α��
«Ο��ονομ��ι� Ρρος�ορά»), θ� οποία� �ο�νοπο�είτα�� με� επ�μζλε�α� αυτισ� ςτουσ� προς�ζροντεσ� μζςω� τθσ�
λε�τουργ��ότθτασ�τθσ�«Επ��ο�νωνίασ»�του�ςυςτιματοσ�ΕΣΗΔΗΣ. 

�ατά�τθσ�ανωτζρω�από�αςθσ�χωρεί ζνςταςθ,�ςφμ�ωνα�με�τα�ορ�ηόμενα�ςτο�άρκρο 3.4�τθσ�παροφςασ. 

 

 

3.2 Πξόζ�ι�ζ�� π�νβνιήο� δ��α�νινγ�η��ώλ� �ξνζσξ�λνύ� αλαδόρνπ93 -
���α�νινγ�η��ά��ξνζσξ�λνύ�αλαδόρνπ

Τα� εν�λόγω�δ��α�ολογθτ��ά,�υποβάλλοντα��από� τον�προς�ζροντα� («προςωρ�νό�ανάδο�ο»),� θλε�τρον��ά�
μζςω�του�ςυςτιματοσ,�ςε�μορ�ι�αρ�είων�pdf �α��προς�ομίηοντα���ατά�περίπτωςθ�από�αυτόν�εντόσ�τρ��ν�
(3)� εργάς�μων� θμερ�ν� από� τθν� θμερομθνία� υποβολισ� τουσ.� Πταν� υπογρά�οντα�� από� τον� ίδ�ο� �ζρουν�
θλε�τρον��ι�υπογρα�ι.� 

�ε�τθν�παραλαβι�των�ωσ�άνω�δ��α�ολογθτ���ν,�το�ςφςτθμα�ε�δίδε��επ�βεβαίωςθ�τθσ�παραλαβισ�τουσ��α��
αποςτζλλε��ενθμερωτ��ό�θλε�τρον��ό�μινυμα�ς’�αυτόν�ςτον�οποίο�πρό�ε�τα��να�γίνε��θ��ατα�φρωςθ. 

Αν�μετά�τθν�θλε�τρον��ι�απος�ράγ�ςθ��α���ατά�τον�ζλεγ�ο�των�ωσ�άνω�δ��α�ολογθτ���ν�δ�απ�ςτωκεί�ότ��
δεν� ζ�ουν�προς�ομ�ςκεί� ι� υπάρ�ουν� ελλείψε�σ� ςε� αυτά� που�υποβλικθ�αν,� παρζ�ετα�� προκεςμία� ςτον�
προςωρ�νό� ανάδο�ο� να� τα� προς�ομίςε�� ι� να� τα� ςυμπλθρ�ςε�� εντόσ� πζντε� (5)� θμερ�ν� από� τθν�
�ο�νοποίθςθ� ς�ετ��ισ� ζγγρα�θσ,� μζςω� του� Συςτιματοσ,� ε�δοποίθςισ� του.� Θ� ανακζτουςα� αρ�ι� μπορεί�
α�τ�ολογθμζνα� να� παρατείνε�� τθν� ωσ� άνω� προκεςμία� �ατ’� αν�τατο� όρ�ο� γ�α� δε�απζντε� (15)� επ�πλζον�
θμζρεσ.� 

Πςο�� υπζβαλαν� παραδε�τζσ� προς�ορζσ� λαμβάνουν� γν�ςθ� των� παραπάνω� δ��α�ολογθτ���ν� που�
�ατατζκθ�αν. 

Απορρίπτετα�� θ� προς�ορά� του� προςωρ�νοφ� αναδό�ου,� �αταπίπτε�� υπζρ� τθσ� ανακζτουςασ� αρ�ισ� θ�
εγγφθςθ�ςυμμετο�ισ�του��α��θ��ατα�φρωςθ�γίνετα��ςτον�προς�ζροντα�που�υπζβαλε�τθν�αμζςωσ�επόμενθ�
πλζον�ςυμ�ζρουςα�από�ο��ονομ��ι�άποψθ�προς�ορά,�τθρουμζνθσ�τθσ�ανωτζρω�δ�αδ��αςίασ,�εάν: 

i)���ατά�τον�ζλεγ�ο�των�παραπάνω�δ��α�ολογθτ���ν�δ�απ�ςτωκεί�ότ��τα ςτο��εία�που�δθλ�κθ�αν�με� 
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 ιτο�� γ�α�όλεσ� τ�σ�ςυμβάςε�σ�ε�τ�μ�μενθσ�αξίασ�άνω� των�60.000,�00�ευρ�,�ςτ�σ�οποίεσ�α�ορά�το�παρόν�υπόδε�γμα.�Ρρβλ.�
εδά��ο�γ�τθσ�παρ.�4�του�άρκρου�100,�όπωσ�τροποπο�ικθ�ε�με�το�άρκρο�107�περ.�18�του�ν.�4497/2017. 
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το�Τ.Ε.Υ.Δ.,�είνα��ψευδι�ι�ανα�ρ�βι,�ι� 

ii)��δεν�υποβλθκοφν�ςτο�προ�ακορ�ςμζνο��ρον��ό�δ�άςτθμα�τα�απα�τοφμενα�πρωτότυπα�ι�αντίγρα�α�των�
παραπάνω�δ��α�ολογθτ���ν�ι� 

iii)�από�τα�δ��α�ολογθτ��ά�που�προς�ομίςκθ�αν�νομίμωσ��α��εμπροκζςμωσ,�δεν�αποδε��νφοντα��ο��όρο��
�α�� ο�� προχποκζςε�σ� ςυμμετο�ισ� ςφμ�ωνα�με� τα�άρκρα� 2.2.3� (λόγο�� απο�λε�ςμοφ)� �α�� 2.2.4� ζωσ� 2.2.8�
(�ρ�τιρ�α�πο�οτ��ισ�επ�λογισ)�τθσ�παροφςασ,� 

Σε� περίπτωςθ� ζγ�α�ρθσ� �α�� προςι�ουςασ� ενθμζρωςθσ� τθσ� ανακζτουςασ� αρ�ισ� γ�α� μεταβολζσ� ςτ�σ�
προχποκζςε�σ� τ�σ� οποίεσ� ο� προςωρ�νόσ� ανάδο�οσ� εί�ε� δθλ�ςε�� με� το� Τ.Ε.Υ.Δ.,� ότ�� πλθροί,� ο�� οποίεσ�
επιλκαν�ι�γ�α�τ�σ�οποίεσ�ζλαβε�γν�ςθ�μετά�τθν�διλωςθ��α��μζ�ρ��τθν�θμζρα�τθσ�ζγγρα�θσ�ε�δοποίθςθσ�
γ�α� τθν�προς�όμ�ςθ� των�δ��α�ολογθτ���ν�προςωρ�νοφ�αναδό�ου� (οψ�γενείσ�μεταβολζσ),�δεν��αταπίπτε��
υπζρ�τθσ�ανακζτουςασ�αρ�ισ�θ�εγγφθςθ�ςυμμετο�ισ�του94.  

Αν� �ανζνασ� από� τουσ� προς�ζροντεσ� δεν� υποβάλλε�� αλθκι� ι� α�ρ�βι� διλωςθ� ι δεν� προς�ομίςε�� ζνα� ι�
περ�ςςότερα� από� τα� απα�τοφμενα� δ��α�ολογθτ��ά� ι δεν� αποδείξε� ότ�� πλθροί� τα� �ρ�τιρ�α� πο�οτ��ισ�
επ�λογισ�ςφμ�ωνα�με�τ�σ�παραγρά�ουσ�2.2.4�-2.2.8�τθσ�παροφςασ�δ�α�ιρυξθσ,�θ�δ�αδ��αςία�ματα��νετα�.� 

Θ� δ�αδ��αςία� ελζγ�ου� των� παραπάνω� δ��α�ολογθτ���ν� ολο�λθρ�νετα�� με� τθ� ςφνταξθ� πρα�τ��οφ� τθν�
Επ�τροπι�του�Δ�αγων�ςμοφ��α�� τθ�δ�αβίβαςθ�του��α�ζλου�ςτο�απο�α�νόμενο�όργανο�τθσ�ανακζτουςασ�
αρ�ισ� γ�α� τθ� λιψθ� από�αςθσ� είτε� γ�α� τθν� �ατα�φρωςθ� τθσ� ςφμβαςθσ� είτε� γ�α� τθ� ματαίωςθ� τθσ�
δ�αδ��αςίασ�είτε�γ�α�τθν��ιρυξθ�του�προςωρ�νοφ�αναδό�ου�ωσ�ε�πτ�του. 

Τα� αποτελζςματα� του� ελζγ�ου� των� παραπάνω� δ��α�ολογθτ���ν� �α�� τθσ� ε�ςιγθςθσ� τθσ� Επ�τροπισ�
επ��υρ�νοντα��με�τθν�από�αςθ��ατα�φρωςθσ. 

3.3 Καηα�ύξσζ��- ζύλας��ζύκβαζ�ο�

Ο�Διμοσ �ο�νοπο�εί�τθν�από�αςθ��ατα�φρωςθσ,�μαηί�με�αντίγρα�ο�όλων�των�πρα�τ���ν�τθσ�δ�αδ��αςίασ�
ελζγ�ου��α��αξ�ολόγθςθσ�των προς�ορ�ν,�ςε��άκε�προς�ζροντα�που�ζ�ε��υποβάλε��αποδε�τι�προς�ορά,�
ςφμ�ωνα�με�το�άρκρο�100�του�ν.�4412/2016,�ε�τόσ�από�τον�προςωρ�νό�ανάδο�ο,�θλε�τρον��ά�μζςω�του�
ςυςτιματοσ.�� 

Θ�εν�λόγω�από�αςθ�ανα�ζρε��τθν�προκεςμία�γ�α�τθν�αναςτολι�τθσ�ςφναψθσ�τθσ�ςφμβαςθσ�ςφμ�ωνα�με�
τθν�επόμενθ�παράγρα�ο�3.4.� 

Τα� ζννομα� αποτελζςματα� τθσ� από�αςθσ� �ατα�φρωςθσ� �α�� �δίωσ� θ� ςφναψθ� τθσ� ςφμβαςθσ� επζρ�οντα��
ε�όςον�ςυντρζξουν�ςωρευτ��ά�τα��άτωκ�: 

�ο�νοποίθςθ� τθσ� από�αςθσ� �ατα�φρωςθσ� ςτον� προςωρ�νό� ανάδο�ο,� ε�όςον� αυτόσ� υποβάλε��
επ��α�ροπο�θμζνα�τα�δ��α�ολογθτ��ά�τθσ�παραγρά�ου�2.2.9.2.  

Θ�ανακζτουςα�αρ�ι�προς�αλεί� τον�ανάδο�ο� να�προςζλκε�� γ�α�υπογρα�ι� του�ςυμ�ωνθτ��οφ, κζτοντάσ�
του�προκεςμία�που�δε�μπορεί�να�υπερβαίνε��τ�σ�εί�ος�� (20)�θμζρεσ95 από�τθν��ο�νοποίθςθ�τθσ�ς�ετ��ισ�
ε�δ��ισ�πρός�λθςθσ.�Το�ςυμ�ωνθτ��ό�ζ�ε��αποδε��τ��ό��αρα�τιρα.� 

Στθν�περίπτωςθ�που�ο�ανάδο�οσ�δεν�προςζλκε��να�υπογράψε��το�ωσ�άνω�ςυμ�ωνθτ��ό�μζςα�ςτθν�τεκείςα�
προκεςμία,� �θρφςςετα�� ζ�πτωτοσ,� �αταπίπτε�� υπζρ� τθσ� ανακζτουςασ� αρ�ισ� θ� εγγυθτ��ι� επ�ςτολι�
ςυμμετο�ισ�του��α��θ��ατα�φρωςθ,�με�τθν�ίδ�α�δ�αδ��αςία,�γίνετα��ςτον�προς�ζροντα�που�υπζβαλε�τθν��
αμζςωσ�επόμενθ�πλζον�ςυμ�ζρουςα�από�ο��ονομ��ι�άποψθ�προς�ορά.� 

3.4 Πξνδ��αζη��έο�Πξνζθπγέο�- Πξνζσξ�λή����αζη��ή�Πξνζηαζία

�άκε�ενδ�α�ερόμενοσ,�ο�οποίοσ�ζ�ε��ι�εί�ε�ςυμ�ζρον�να�του�ανατεκεί�θ�ςυγ�ε�ρ�μζνθ�ςφμβαςθ��α��ζ�ε��ι�
εί�ε�υποςτεί� ι� ενδζ�ετα�� να�υποςτεί� ηθμία�από� ε�τελεςτι� πράξθ� ι� παράλε�ψθ� τθσ�ανακζτουςασ�αρ�ισ�
�ατά� παράβαςθ� τθσ� νομοκεςίασ� τθσ� Ευρωπαϊ�ισ� Ζνωςθσ� ι� τθσ� εςωτερ��ισ� νομοκεςίασ,� δ��α�οφτα�� να�
ας�ιςε�� προδ��αςτ��ι� προς�υγι� εν�π�ον� τθσ� ΑΕΡΡ� �ατά� τθσ� ς�ετ��ισ� πράξθσ� ι� παράλε�ψθσ� τθσ�
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ανακζτουςασ�αρ�ισ,�προςδ�ορίηοντασ�ε�δ���σ�τ�σ�νομ��ζσ��α��πραγματ��ζσ�α�τ�άςε�σ�που�δ��α�ολογοφν�το�
αίτθμά� του.� Σε� περίπτωςθ� προς�υγισ� �ατά� πράξθσ� του� Διμου θ� προκεςμία� γ�α� τθν� άς�θςθ� τθσ�
προδ��αςτ��ισ�προς�υγισ�είνα�: 

(α)�δζ�α�(10)�θμζρεσ�από�τθν��ο�νοποίθςθ�τθσ�προςβαλλόμενθσ�πράξθσ�ςτον�ενδ�α�ερόμενο�ο��ονομ��ό�
�ορζα�αν�θ�πράξθ��ο�νοπο�ικθ�ε�με�θλε�τρον��ά�μζςα�ι�τθλεομο�οτυπία�ι� 

(β)� δε�απζντε� (15)� θμζρεσ� από� τθν� �ο�νοποίθςθ� τθσ� προςβαλλόμενθσ� πράξθσ� ςε� αυτόν� αν�
�ρθς�μοπο�ικθ�αν�άλλα�μζςα�επ��ο�νωνίασ,�άλλωσ�� 

γ)� δζ�α� (10)� θμζρεσ� από� τθν� πλιρθ,� πραγματ��ι� ι� τε�μα�ρόμενθ,� γν�ςθ� τθσ� πράξθσ� που� βλάπτε�� τα�
ςυμ�ζροντα�του�ενδ�α�ερόμενου�ο��ονομ��οφ��ορζα.� 

Σε�περίπτωςθ�παράλε�ψθσ,�θ�προκεςμία�γ�α�τθν�άς�θςθ�τθσ�προδ��αςτ��ισ�προς�υγισ�είνα��δε�απζντε�
(15)�θμζρεσ�από�τθν�επομζνθ�τθσ�ςυντζλεςθσ�τθσ�προςβαλλόμενθσ�παράλε�ψθσ96. 

Θ� προδ��αςτ��ι� προς�υγι� �ατατίκετα�� θλε�τρον��ά97 μζςω� τθσ� λε�τουργ��ότθτασ� «Επ��ο�νωνία»� του�
ΕΣΘΔΘΣ�ςτον�θλε�τρον��ό�τόπο�του�δ�αγων�ςμοφ,�επ�λζγοντασ��ατά�περίπτωςθ�τθν�ζνδε�ξθ�«Ρροδ��αςτ��ι�
Ρρος�υγι»��α��επ�ςυνάπτοντασ�το�ς�ετ��ό�ζγγρα�ο�ςε�μορ�ι�θλε�τρον��οφ�αρ�είου�Portable�Document�
Format� (PDF),�το�οποίο��ζρε��εγ�ε�ρ�μζνθ�προθγμζνθ�θλε�τρον��ι�υπογρα�ι ι�προθγμζνθ�θλε�τρον��ι�
υπογρα�ι�με��ριςθ�εγ�ε�ρ�μζνων�π�ςτοπο�θτ���ν98 

Γ�α� το� παραδε�τό� τθσ� άς�θςθσ� τθσ� προδ��αςτ��ισ� προς�υγισ� �ατατίκετα�� παράβολο� από� τον�
προς�εφγοντα�υπζρ�του�Δθμοςίου,��ατά�τα�ε�δ��ά�ορ�ηόμενα�ςτο�άρκρο�363�του�ν.�4412/2016�ςτο�άρκρο�
19�παρ.�1.1��α��ςτο�άρκρο�7��τθσ�με�αρ�κμ.�56902/215�Υ.Α..� 

Το� παράβολο� � επ�ςτρζ�ετα�� ςτον� προς�εφγοντα,� ςε� περίπτωςθ� ολ��ισ� ι� μερ��ισ� αποδο�ισ� τθσ�
προς�υγισ� του� ι� ςε� περίπτωςθ� που,� πρ�ν� τθν� ζ�δοςθ� τθσ� από�αςθσ� τθσ� ΑΕΡΡ� επί� τθσ� προς�υγισ,� θ�
ανακζτουςα�αρ�ι ανα�αλεί�τθν�προςβαλλόμενθ�πράξθ�ι�προβαίνε��ςτθν�ο�ε�λόμενθ�ενζργε�α.� 

Θ�προκεςμία� γ�α� τθν�άς�θςθ� τθσ�προδ��αςτ��ισ�προς�υγισ� �α��θ�άς�θςι�τθσ� �ωλφουν� τθ�ςφναψθ� τθσ�
ςφμβαςθσ�επί�πο�νι�α�υρότθτασ,��ατά�τα�ορ�ηόμενα�ςτο�άρκρο�364�του�ν.�4412/2016.��ατά�τα� λο�πά,�θ�
άς�θςθ�τθσ�προδ��αςτ��ισ�προς�υγισ�δεν��ωλφε��τθν�πρόοδο� τθσ�δ�αγων�ςτ��ισ�δ�αδ��αςίασ,� ε�τόσ�αν�
ηθτθκοφν�προςωρ�νά�μζτρα�προςταςίασ��ατά�το�άρκρο�366�του�ν.4412/2016. 

Ο��ανακζτουςεσ�αρ�ζσ�μζςω�τθσ�λε�τουργίασ�τθσ�«Επ��ο�νωνίασ»�του�ΕΣΘΔΘΣ: 

•��ο�νοπο�οφν�τθν�προς�υγι�ςε��άκε�ενδ�α�ερόμενο�τρίτο�ςφμ�ωνα�με�τα�προβλεπόμενα�ςτθν�περ.�α�
του�πρ�του�εδα�ίου�τθσ�παρ.1�του�αρ.�365�του�ν.�4412/2016. 

•�δ�αβ�βάηουν�ςτθν�Αρ�ι�Εξζταςθσ�Ρροδ��αςτ���ν�Ρρος�υγ�ν�(ΑΕΡΡ)�τα�προβλεπόμενα�ςτθν�περ.�β�του�
πρ�του�εδα�ίου�τθσ�παρ.�1�του�αρ.�365�του�ν.�4412/2016. 

Θ�ΑΕΡΡ�απο�αίνετα��α�τ�ολογθμζνα�επί�τθσ�βας�μότθτασ�των�προβαλλόμενων�πραγματ���ν��α��νομ���ν�
�ς�υρ�ςμ�ν�τθσ�προς�υγισ��α��των��ς�υρ�ςμ�ν�τθσ�ανακζτουςασ�αρ�ισ��α�,�ςε�περίπτωςθ�παρζμβαςθσ,�
των� �ς�υρ�ςμ�ν� του� παρεμβαίνοντοσ� �α�� δζ�ετα�� (εν� όλω� ι� εν� μζρε�)� ι� απορρίπτε�� τθν� προς�υγι� με�
από�αςι� τθσ,� θ� οποία� ε�δίδετα�� μζςα� ςε� απο�λε�ςτ��ι� προκεςμία� εί�ος�� (20)� θμερ�ν� από� τθν� θμζρα�
εξζταςθσ�τθσ�προς�υγισ99. 

Ο���ριςτεσ�- ο��ονομ��οί��ορείσ�ενθμερ�νοντα��γ�α�τθν�αποδο�ι�ι τθν�απόρρ�ψθ�τθσ�προς�υγισ�από�τθν�
ΑΕΡΡ100. 
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 Σφμ�ωνα�με�τα�ορ�ηόμενα�ςτο�άρκρο�362�ν.4412/2016��α��το άρκρο�19�τθσ�ΥΑ�αρ�κμ.�56902/215�«Σεχν��ζσ�λεπτομζρε�εσ��α��
δ�αδ��αςίεσ�λε�τουργίασ�του�Εκν��οφ�υςτιματοσ�Ηλε�τρον���ν�Δθμοςίων�υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».  

98 Σφμ�ωνα�με� τθν�παρ.3� του�άρκρου�8� τθσ�ΥΑ�56902/215� “Σεχν��ζσ� λεπτομζρε�εσ� �α��δ�αδ��αςίεσ� λε�τουργίασ� του�Εκν��οφ�
υςτιματοσ�Ηλε�τρον���ν�Δθμοςίων�υμβάςεων�(Ε..Η.ΔΗ..)”. 

99
 Θ�δ�αδ��αςία�εξζταςθσ�τθσ�προδ��αςτ��ισ�προς�υγισ�ορίηετα��ςτο�άρκρο�367�του�ν.�4412/2016 
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Θ� άς�θςθ� τθσ� ωσ� άνω� προδ��αςτ��ισ� προς�υγισ� αποτελεί� προχπόκεςθ� γ�α� τθν� άς�θςθ� των� ζνδ��ων�
βοθκθμάτων��τθσ�αίτθςθσ�αναςτολισ��α��τθσ�αίτθςθσ�α�φρωςθσ�του�άρκρου�372�του�ν.�4412/2016��ατά�
των�ε�τελεςτ�ν�πράξεων�ι�παραλείψεων�των�ανακετους�ν�αρ��ν. 

Θ�αίτθςθ�αναςτολισ��ατατίκετα��ςτο�αρμόδ�ο�δ��αςτιρ�ο�μζςα�ςε�προκεςμία�δζ�α�(10)�θμερ�ν�από�τθν�
ζ�δοςθ� τθσ� από�αςθσ� επί� τθσ� προδ��αςτ��ισ� προς�υγισ.� Γ�α� τθν� άς�θςθ� τθσ� α�τιςεωσ� αναςτολισ�
�ατατίκετα��παράβολο,��ατά�τα�ε�δ��ότερα�ορ�ηόμενα�ςτο�άρκρο�372�παρ.�4�του�ν.�4412/2016. 

Θ�άς�θςθ�αίτθςθσ�αναςτολισ��ωλφε��τθ�ςφναψθ�τθσ�ςφμβαςθσ,�ε�τόσ�εάν�με�τθν�προςωρ�νι�δ�αταγι�ο�
αρμόδ�οσ�δ��αςτισ�απο�ανκεί�δ�α�ορετ��ά101. 

 

3.5 Μαηαίσζ����αδ��αζίαο

Ο�Διμοσ�  ματα��νε��ι�δφνατα��να�ματα��ςε��εν�όλω�ι�εν�μζρε��α�τ�ολογθμζνα�τθ�δ�αδ��αςία�ανάκεςθσ,�
γ�α� τουσ�λόγουσ��α��υπό� τουσ�όρουσ�του�άρκρου�106� του�ν.� 4412/2016,�μετά�από� γν�μθ�τθσ�αρμόδ�ασ�
Επ�τροπισ�του�Δ�αγων�ςμοφ.�Επίςθσ,�αν�δ�απ�ςτωκοφν�ς�άλματα�ι�παραλείψε�σ�ςε�οπο�οδιποτε�ςτάδ�ο�
τθσ δ�αδ��αςίασ� ανάκεςθσ,� μπορεί,� μετά� από� γν�μθ� του� αρμόδ�ου� οργάνου,� να� α�υρ�ςε�� μερ���σ� τθ�
δ�αδ��αςία�ι�να�αναμορ��ςε��ανάλογα�το�αποτζλεςμά�τθσ�ι�να�απο�αςίςε��τθν�επανάλθψι�τθσ�από�το�
ςθμείο�που�εμ��λο��ρθςε�το�ς�άλμα�ι�θ�παράλε�ψθ.� 
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4. ΟΡΟΙ�ΔΚΣΔΛΔΗ�ΣΗ�ΤΜΒΑΗ�

4.1 Δγγπήζε�ο��(�αιήο�ε�ηέιεζ�ο,��ξν�αηαβνιήο)

Γ�α�τθν�υπογρα�ι�τθσ�ςφμβαςθσ�απα�τείτα��θ�παρο�ι�εγγφθςθσ��αλισ�ε�τζλεςθσ ,�ςφμ�ωνα�με�το�άρκρο�
72�παρ.�1�β)�του�ν.�4412/2016,�το�φψοσ�τθσ�οποίασ�ανζρ�ετα��ςε�ποςοςτό�5%�επί�τθσ�αξίασ�τθσ�ςφμβαςθσ, 
ε�τόσ��ΡΑ,��α���ατατίκετα��πρ�ν�ι��ατά�τθν�υπογρα�ι�τθσ�ςφμβαςθσ.� 
 
Θ�δ�άρ�ε�α��ς�φοσ�τθσ�εγγυθτ��ισ��αλισ�ε�τζλεςθσ�κα�είνα��μεγαλφτεροσ��ατά�από�το�ςυμβατ��ό��ρόνο�
�όρτωςθσ�ι�παράδοςθσ��ατά�δφο�(2)�μινεσ. 
 

Θ�εγγφθςθ��αλισ�ε�τζλεςθσ,�προ�ε�μζνου�να�γίνε��αποδε�τι�,�πρζπε��να�περ�λαμβάνε���ατ'�ελά��ςτον�τα�
ανα�ερόμενα�ςτθν�παράγρα�ο�2.1.5.�ςτο��εία�τθσ�παροφςασ��α��επ�πλζον�τον�αρ�κμό��α��τον�τίτλο�τθσ�
ς�ετ��ισ�ςφμβαςθσ�ςφμ�ωνα�με� τα�ορ�ηόμενα�ςτο�άρκρο�72�του�ν.�4412/2016. 

Θ�εγγφθςθ��αλισ�ε�τζλεςθσ� τθσ� ςφμβαςθσ��αλφπτε��ςυνολ��ά��α���ωρίσ�δ�α�ρίςε�σ�τθν�ε�αρμογι�όλων�
των� όρων� τθσ� ςφμβαςθσ� �α�� �άκε� απαίτθςθ� τθσ� ανακζτουςασ� αρ�ισ� ζναντ�� του� αναδό�ου,�
ςυμπερ�λαμβανομζνθσ�τυ�όν��ςόποςθσ�προσ�αυτόν�προ�αταβολισ.�102 

Σε�περίπτωςθ� τροποποίθςθσ� τθσ�ςφμβαςθσ� �ατά� τθν�παράγρα�ο�4.5,� θ� οποία�ςυνεπάγετα��αφξθςθ� τθσ�
ςυμβατ��ισ�αξίασ,�ο�ανάδο�οσ�είνα��υπο�ρεωμζνοσ�να��ατακζςε��πρ�ν�τθν�τροποποίθςθ,�ςυμπλθρωματ��ι�
εγγφθςθ�το�φψοσ�τθσ�οποίασ�ανζρ�ετα��ςε�ποςοςτό�5%�επί�του�ποςοφ�τθσ�αφξθςθσ,�ε�τόσ��ΡΑ.� 

Θ� εγγφθςθ� �αλισ� ε�τζλεςθσ� �αταπίπτε��ςε� περίπτωςθ�παράβαςθσ� των�όρων� τθσ� ςφμβαςθσ,� όπωσ�αυτι�
ε�δ��ότερα�ορίηε�.� 

Θ�εγγφθςθ��αλισ�ε�τζλεςθσ�αποδεςμεφετα��τμθματ��ά,��ατά�το�ποςό�που�αναλογεί�ςτθν�αξία�του 
μζρουσ�του�τμιματοσ�των�υλ���ν�που�παραλι�κθ�ε�ορ�ςτ��ά�μετά�τθν�ορ�ςτ��ι�ποςοτ��ι��α��πο�οτ��ι 
παραλαβι�του�αντ��ε�μζνου�τθσ�ςφμβαςθσ.�Εάν�ςτο�πρωτό�ολλο�ορ�ςτ��ισ�πο�οτ��ισ��α��ποςοτ��ισ 
παραλαβισ�ανα�ζροντα��παρατθριςε�σ�ι�υπάρ�ε��ε�πρόκεςμθ�παράδοςθ,�θ�επ�ςτρο�ι�των�ωσ�άνω�
εγγυιςεων�γίνετα��μετά�τθν�αντ�μετ�π�ςθ�των�παρατθριςεων��α��του�ε�προκζςμου. 

4.2 πκβαη��ό�Πιαίζ�ν�- Δθαξκνζηέα�Ννκν�εζία�

�ατά� τθν� ε�τζλεςθ� τθσ� ςφμβαςθσ� ε�αρμόηοντα�� ο�� δ�ατάξε�σ� του� ν.� 4412/2016,� ο�� όρο�� τθσ� παροφςασ�
δ�α�ιρυξθσ��α��ςυμπλθρωματ��ά�ο�Αςτ��όσ���δ��ασ.� 

4.3 Όξν��ε�ηέιεζ�ο�η�ο�ζύκβαζ�ο

 
�ατά�τθν�ε�τζλεςθ�τθσ�ςφμβαςθσ�ο�ανάδο�οσ�τθρεί�τ�σ�υπο�ρε�ςε�σ�ςτουσ�τομείσ�του�περ�βαλλοντ��οφ, 
�ο�νων��οας�αλ�ςτ��οφ��α��εργατ��οφ�δ��αίου,�που�ζ�ουν�κεςπ�ςτεί�με�το�δί�α�ο�τθσ�Ζνωςθσ,�το�εκν��ό 
δί�α�ο,�ςυλλογ��ζσ�ςυμβάςε�σ�ι�δ�εκνείσ�δ�ατάξε�σ�περ�βαλλοντ��οφ,��ο�νων��οας�αλ�ςτ��οφ��α��
εργατ��οφ 
δί�α�ο,�ο��οποίεσ�απαρ�κμοφντα��ςτο�Ραράρτθμα�Χ�του�Ρροςαρτιματοσ�Α�του�ν.�4412/2016. 
Θ�τιρθςθ�των�εν�λόγω�υπο�ρε�ςεων�από�τον�ανάδο�ο��α��τουσ�υπεργολάβουσ�του�ελζγ�ετα���α� 
βεβα��νετα��από�τα�όργανα�που�επ�βλζπουν�τθν�ε�τζλεςθ�τθσ�ςφμβαςθσ��α��τ�σ�αρμόδ�εσ�δθμός�εσ�αρ�ζσ 
�α��υπθρεςίεσ�που�ενεργοφν�εντόσ�των�ορίων�τθσ�ευκφνθσ��α��τθσ�αρμοδ�ότθτάσ�τουσ. 

 

4.4 Τ�εξγνιαβία

4.4.1. Ο�Ανάδο�οσ�δεν�απαλλάςςετα��από�τ�σ�ςυμβατ��ζσ�του�υπο�ρε�ςε�σ��α�� ευκφνεσ�λόγω�ανάκεςθσ 
τθσ�ε�τζλεςθσ�τμιματοσ/τμθμάτων�τθσ�ςφμβαςθσ�ςε�υπεργολάβουσ.�Θ�τιρθςθ�των�υπο�ρε�ςεων�τθσ�παρ.�
2�του�άρκρου�18�του�ν.�4412/2016�από�υπεργολάβουσ�δεν�αίρε��τθν�ευκφνθ�του��υρίου�αναδό�ου.� 
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4.4.2. �ατά�τθν�υπογρα�ι�τθσ�ςφμβαςθσ�ο��φρ�οσ�ανάδο�οσ�υπο�ρεοφτα��να�ανα�ζρε��ςτθν�ανακζτουςα�
αρ�ι� το� όνομα,� τα� ςτο��εία� επ��ο�νωνίασ� �α�� τουσ� νόμ�μουσ� ε�προς�πουσ� των� υπεργολάβων� του,� ο��
οποίο�� ςυμμετζ�ουν� ςτθν� ε�τζλεςθ� αυτισ,� ε�όςον� είνα�� γνωςτά� τθ� ςυγ�ε�ρ�μζνθ� �ρον��ι� ςτ�γμι.��
Επ�πλζον,� υπο�ρεοφτα�� να� γνωςτοπο�εί� ςτθν� ανακζτουςα� αρ�ι� �άκε� αλλαγι� των� πλθρο�ορ��ν� αυτ�ν,�
�ατά� τθ� δ�άρ�ε�α� τθσ� ςφμβαςθσ,� �ακ�σ� �α�� τ�σ� απα�τοφμενεσ� πλθρο�ορίεσ� ς�ετ��ά� με� �άκε� νζο�
υπεργολάβο,� τον� οποίο� ο� �φρ�οσ� ανάδο�οσ� �ρθς�μοπο�εί� εν� ςυνε�εία� ςτθν� εν� λόγω� ςφμβαςθ,�
προς�ομίηοντασ� τα� ς�ετ��ά ςυμ�ωνθτ��ά/δθλ�ςε�σ� ςυνεργαςίασ.103.� Σε� περίπτωςθ� δ�α�οπισ� τθσ�
ςυνεργαςίασ�του�Αναδό�ου�με�υπεργολάβο/�υπεργολάβουσ�τθσ�ςφμβαςθσ,�αυτόσ�υπο�ρεοφτα��ςε�άμεςθ�
γνωςτοποίθςθ� τθσ� δ�α�οπισ� αυτισ� ςτθν� Ανακζτουςα� Αρ�ι,� ο�είλε�� δε� να� δ�ας�αλίςε�� τθν� ομαλι�
ε�τζλεςθ� του� τμιματοσ/� των� τμθμάτων� τθσ� ςφμβαςθσ� είτε� από� τον� ίδ�ο,� είτε� από� νζο� υπεργολάβο� τον�
οποίο�κα�γνωςτοπο�ιςε��ςτθν�ανακζτουςα�αρ�ι��ατά�τθν�ωσ�άνω�δ�αδ��αςία.� 

4.4.3. Θ� ανακζτουςα� αρ�ι� επαλθκεφε�� τθ� ςυνδρομι� των� λόγων� απο�λε�ςμοφ� γ�α� τουσ� υπεργολάβουσ,�
όπωσ�αυτοί�περ�γρά�οντα��ςτθν�παράγρα�ο�2.2.3��α��με�τα�αποδε��τ��ά�μζςα� τθσ�παραγρά�ου�2.2.9.2�
τθσ�παροφςασ,�ε�όςον�το(α)�τμιμα(τα)�τθσ�ςφμβαςθσ,�το(α)�οποίο(α)�ο�ανάδο�οσ�προτίκετα��να�ανακζςε��
υπό�μορ�ι�υπεργολαβίασ�ςε�τρίτουσ,�υπερβαίνουν�ςωρευτ��ά��το�ποςοςτό�του�τρ�άντα�το�σ�ε�ατό�(30%)�
τθσ�ςυνολ��ισ�αξίασ�τθσ�ςφμβαςθσ.�Επ�πλζον,�προ�ε�μζνου�να�μθν�ακετοφντα��ο��υπο�ρε�ςε�σ�τθσ�παρ.�2�
του�άρκρου�18�του�ν.�4412/2016,�δφνατα��να�επαλθκεφςε��τουσ�ωσ�άνω�λόγουσ��α��γ�α�τμιμα�ι�τμιματα�
τθσ�ςφμβαςθσ�που�υπολείποντα��του�ωσ�άνω�ποςοςτοφ.� 

Πταν�από� τθν�ωσ�άνω�επαλικευςθ�προ�φπτε�� ότ��ςυντρζ�ουν�λόγο��απο�λε�ςμοφ�απα�τεί� ι� δφνατα�� να�
απα�τιςε��τθν�αντ��ατάςταςι�του,��ατά�τα�ε�δ��ότερα�ανα�ερόμενα�ςτ�σ�παρ.�5��α��6�του�άρκρου�131�του�
ν.�4412/2016.� 

4.4.4. Δεν�προβλζπετα��θ�δυνατότθτα�πλθρωμισ�απ’�ευκείασ�του�υπεργολάβου�. 

4.5 Σξν�ν�νί�ζ��ζύκβαζ�ο��αηά�η��δ�άξ�ε�ά�η�ο�

Θ�ςφμβαςθ�μπορεί�να�τροποπο�είτα���ατά�τθ�δ�άρ�ε�ά�τθσ,��ωρίσ�να�απα�τείτα��νζα�δ�αδ��αςία�ςφναψθσ�
ςφμβαςθσ,� μόνο� ςφμ�ωνα� με� τουσ� όρουσ� �α�� τ�σ� προχποκζςε�σ� του� άρκρου� 132� του� ν.� 4412/2016� �α��
�ατόπ�ν�γνωμοδότθςθσ�τθσ�Επ�τροπισ�τθσ�περ.�β��τθσ�παρ.�11�του�άρκρου�221�του�ν.�4412/104 105 

4.6 ���αίσκα�κνλνκεξνύο�ιύζ�ο�η�ο�ζύκβαζ�ο106

4.6.1. Ο� Διμοσ�  μπορεί,� με� τ�σ� προχποκζςε�σ� που� ορίηουν� ο�� �είμενεσ� δ�ατάξε�σ, να� �αταγγείλε�� τθ�
ςφμβαςθ��ατά�τθ�δ�άρ�ε�α�τθσ�ε�τζλεςισ�τθσ,�ε�όςον: 

α)� θ� ςφμβαςθ� ζ�ε�� υποςτεί� ους��δθ� τροποποίθςθ,� �ατά� τθν� ζννο�α� τθσ� παρ.� 4� του� άρκρου� 132� του� ν.�
4412/2016,�που�κα�απα�τοφςε�νζα�δ�αδ��αςία�ςφναψθσ�ςφμβαςθσ� 

β)� ο� ανάδο�οσ,� �ατά� το� �ρόνο τθσ� ανάκεςθσ� τθσ� ςφμβαςθσ,� τελοφςε� ςε� μ�α� από� τ�σ� �αταςτάςε�σ� που�
ανα�ζροντα�� ςτθν� παράγρα�ο� 2.2.3.1� �α�,� ωσ� ε�� τοφτου,� κα� ζπρεπε� να� ζ�ε�� απο�λε�ςτεί� από� τθ�
δ�αδ��αςία�ςφναψθσ�τθσ�ςφμβαςθσ, 

γ)�θ�ςφμβαςθ�δεν�ζπρεπε�να�ανατεκεί�ςτον�ανάδο�ο�λόγω�ςοβαρισ�παραβίαςθσ�των�υπο�ρε�ςεων�που�
υπζ�ε�� από� τ�σ� Συνκι�εσ� �α�� τθν� Οδθγία� 2014/24/ΕΕ,� θ� οποία� ζ�ε�� αναγνωρ�ςτεί� με� από�αςθ� του�
Δ��αςτθρίου�τθσ�Ζνωςθσ�ςτο�πλαίς�ο�δ�αδ��αςίασ�δυνάμε��του�άρκρου�258�τθσ�Σ�ΕΕ. 
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 Ρρβλ�παρ.�2�του�άρκρου�78�του�ν.�4412/2016 
104

 Ρρβλ.�άρκρο�201�ν.�4412/2016,�ςε�ςυνδυαςμό�με�τθν�περίπτωςθ�ηϋ�τθσ�παρ.�11�του άρκρου�221,�θ�οποία�προςτζκθ�ε�με�το�
άρκρο�107�περ.�39�του�ν.�4497/2017. 

105
 Δυνατότθτα� τθσ�Α.Α.� να�προβλζψε��ςτθ�δ�α�ιρυξθ�ριτρεσ�ανακε�ρθςθσ/�προα�ρζςε�σ.� Στθν�περίπτωςθ�αυτι� �α�� ε�όςον�

πρό�ε�τα�� γ�α� ςα�είσ,� α�ρ�βείσ� �α�� ρθτζσ� ριτρεσ� ανακε�ρθςθσ,� ςτ�σ� οποίεσ� μπορεί� να� περ�λαμβάνοντα�� �α�� ριτρεσ�
ανακε�ρθςθσ�τ�μ�ν�ι�προα�ρζςε�σ,�επ�τρζπετα��θ�τροποποίθςθ�τθσ�ςφμβαςθσ��ωρίσ�νζα�δ�αδ��αςία�ςφναψθσ,�ανεξαρτιτωσ�
τθσ� �ρθματ��ισ� αξίασ� τθσ� τροποποίθςθσ.� Ο�� ριτρεσ� αυτζσ� ανα�ζρουν� το� αντ��είμενο� �α�� τθ� �φςθ� των� ενδε�όμενων�
τροποπο�ιςεων�ι�προα�ρζςεων,��ακ�σ��α��τουσ�όρουσ�υπό�τουσ�οποίουσ�μποροφν�να�ενεργοπο�θκοφν.�Ο��προβλεπόμενεσ�
τροποπο�ιςε�σ�ι�προα�ρζςε�σ�δε�κα�πρζπε��να�μεταβάλουν�τθ�ςυνολ��ι��φςθ�τθσ�ςφμβαςθσ�(Ρρβλ.�άρκρο�132�παρ.�1�α�ΤΟΥ�
Ν.�4412/2016). 
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5. ΔΙ�ΙΚΟΙ�ΟΡΟΙ�ΔΚΣΔΛΔΗ�ΣΗ�ΤΜΒΑΗ�

5.1 Σξό�νο��ι�ξσκήο�

5.1.1. Θ�πλθρωμι�του�αναδό�ου�κα�πραγματοπο�θκεί�με�τθν��αταβολι�του�100% τθσ�ςυμβατ��ισ�αξίασ�
μετά�τθν�ορ�ςτ��ι�παραλαβι�των�υλ���ν.� 
Θ�πλθρωμι�του�ςυμβατ��οφ�τ�μιματοσ�κα�γίνετα��με�τθν�προς�όμ�ςθ�των�νομίμων�παραςτατ���ν��α� 
δ��α�ολογθτ���ν�που�προβλζποντα��από�τ�σ�δ�ατάξε�σ�του�άρκρου�200�παρ.�4�του�ν.�4412/2016,��ακ�σ��α� 
�άκε�άλλου�δ��α�ολογθτ��οφ�που�τυ�όν�ικελε�ηθτθκεί�από�τ�σ�αρμόδ�εσ�υπθρεςίεσ�που�δ�ενεργοφν�τον 
ζλεγ�ο��α��τθν�πλθρωμι.� 

5.1.2. Toν�Ανάδο�ο�βαρφνουν�ο��υπζρ�τρίτων��ρατιςε�σ,�ωσ �α���άκε�άλλθ�επ�βάρυνςθ,�ςφμ�ωνα�με�τθν�
�είμενθ�νομοκεςία,�μθ�ςυμπερ�λαμβανομζνου��.Ρ.Α.,�γ�α�τθν�παράδοςθ�του�υλ��οφ�ςτον�τόπο��α��με�τον�
τρόπο�που�προβλζπετα��ςτα�ζγγρα�α�τθσ�ςφμβαςθσ.�Λδίωσ�βαρφνετα��με�τ�σ�α�όλουκεσ��ρατιςε�σ:� 

α)� �ράτθςθ� 0,06%� θ� οποία� υπολογίηετα�� επί� τθσ� αξίασ� �άκε� πλθρωμισ� προ��όρων� �α�� �ρατιςεων� τθσ�
αρ���ισ,� �ακ�σ� �α�� �άκε� ςυμπλθρωματ��ισ� ςφμβαςθσ� Υπζρ� τθσ� Εν�αίασ� Ανεξάρτθτθσ� Αρ�ισ� Δθμοςίων�
Συμβάςεων�επ�βάλλετα��(άρκρο�4�Ν.4013/2011�όπωσ��ς�φε�).�Θ��ράτθςθ�τθσ�από�αςθσ�αυτισ,�υπάγετα��
ςε��αρτόςθμο�3%��α��ΟΓΑ��αρτοςιμου�που�υπολογίηετα��με�ποςοςτό�20%�επί�του��αρτοςιμου.� 

β)� �ράτθςθ� φψουσ� 0,02%� υπζρ� ΕΣΘΔΘΣ,� θ� οποία� υπολογίηετα�� επί� τθσ� αξίασ,� ε�τόσ� �ΡΑ,� τθσ� αρ���ισ,�
�ακ�σ� �α�� �άκε� ςυμπλθρωματ��ισ� ςφμβαςθσ.� Το� ποςό�αυτό�παρα�ρατείτα� ςε� �άκε� πλθρωμι�από� τθν�
ανακζτουςα� αρ�ι� ςτο� όνομα� �α�� γ�α� λογαρ�αςμό� τθσ� Γεν��ισ� Δ�εφκυνςθσ� Δθμοςίων� Συμβάςεων� �α��
Ρρομθκε��ν�ςφμ�ωνα�με�τθν�παρ.�6�του�άρκρου�36�του�ν.�4412/2016.� 

γ)�Τθν�προβλεπόμενθ�από�τον�Νόμο�παρα�ράτθςθ��όρου�ε�ςοδιματοσ�αξίασ�4%�επί�του��ακαροφ�ποςοφ. 

δ)� �ράτθςθ� 0,06%� θ� οποία� υπολογίηετα�� επί� τθσ� αξίασ� �άκε� πλθρωμισ� προ��όρων� �α�� �ρατιςεων� τθσ�
αρ���ισ,� �ακ�σ� �α�� �άκε� ςυμπλθρωματ��ισ� ςφμβαςθσ� Υπζρ� τθσ� Αρ�ισ� Εξζταςθσ� Ρροδ��αςτ���ν�
Ρρος�υγ�ν�(άρκρο�350�παρ.3�Ν.4412/2016�όπωσ��ς�φε�).�Θ �ράτθςθ�τθσ�από�αςθσ�αυτισ,�υπάγετα��ςε�
�αρτόςθμο�3%��α��ΟΓΑ��αρτοςιμου�που�υπολογίηετα��με�ποςοςτό�20%�επί�του��αρτοςιμου. 

5.2 Κήξπμ��ν��νλνκ��νύ�θνξέα�ε��ηώηνπ�- Κπξώζε�ο�

5.2.1. Ο�ανάδο�οσ� �θρφςςετα��υπο�ρεωτ��ά�ζ�πτωτοσ107  από�τθ�ςφμβαςθ� �α��από� �άκε�δ��αίωμα�που�
απορρζε�� από� αυτιν,� με� από�αςθ� τθσ� ανακζτουςασ� αρ�ισ,� φςτερα� από� γνωμοδότθςθ� του� αρμόδ�ου�
οργάνου,�ε�όςον�δεν��ορτ�ςε�,�παραδ�ςε��ι�αντ��αταςτιςε��τα�ςυμβατ��ά�υλ��ά�ι�δεν�επ�ς�ευάςε��ι�
ςυντθριςε��αυτά�μζςα�ςτον�ςυμβατ��ό��ρόνο�ι�ςτον��ρόνο�παράταςθσ�που�του�δοκεί,�ςφμ�ωνα�με�όςα�
προβλζποντα��ςτο�άρκρο�206�του�ν.�4412/2016�. 

Δεν��θρφςςετα��ζ�πτωτοσ��όταν: 

α)�το�υλ��ό�δεν��ορτωκεί�ι�παραδοκεί�ι�αντ��αταςτακεί�με�ευκφνθ�του��ορζα�που�ε�τελεί�τθ�ςφμβαςθ. 

β)�ςυντρζ�ουν�λόγο��ανωτζρασ�βίασ 

Στον�ο��ονομ��ό��ορζα�που��θρφςςετα��ζ�πτωτοσ�από�τθν�ςφμβαςθ,�επ�βάλλοντα�,�με�από�αςθ�του�
απο�α�νόμενου�οργάνου,�φςτερα�από�γνωμοδότθςθ�του�αρμοδίου�οργάνου,�το�οποίο�υπο�ρεωτ��ά��αλεί�
τον�ανάδο�ο�προσ�παρο�ι�εξθγιςεων,�ακρο�ςτ��ά,�ο��παρα�άτω��υρ�ςε�σ:� 
 
α)�ολ��ι �ατάπτωςθ�τθσ�εγγφθςθσ��αλισ�ε�τζλεςθσ�τθσ�ςφμβαςθσ,� 
 
β)�είςπραξθ�εντό�ωσ�τθσ�προ�αταβολισ�που��ορθγικθ�ε�ςτον�ζ�πτωτο�από�τθ�ςφμβαςθ�ανάδο�ο�είτε�από�
ποςόν�που�δ��α�οφτα��να�λάβε��είτε�με��ατάκεςθ�του�ποςοφ�από�τον�ίδ�ο�είτε�με��ατάπτωςθ�τθσ�εγγφθςθσ�
προ�αταβολισ.�Ο�υπολογ�ςμόσ�των�τό�ων�γίνετα��από�τθν�θμερομθνία�λιψθσ�τθσ�προ�αταβολισ�από�τον�
ανάδο�ο�μζ�ρ��τθν�θμερομθνία�ζ�δοςθσ�τθσ�από�αςθσ��ιρυξθσ�του�ωσ�ε�πτ�του,�με�το��ς�φον��άκε��ορά�
αν�τατο�όρ�ο�επ�το�ίου�γ�α�τό�ο�από�δ��α�οπραξία,�από�τθν�θμερομθνία�δε�αυτι��α��μζ�ρ��τθσ�

                                                           
107

 Άρκρο�203�του�ν.�4412/2016 

18PROC003935842 2018-11-01



 

Σελίδα�35 

επ�ςτρο�ισ�τθσ,�με�το��ς�φον��άκε��ορά�επ�τό��ο�γ�α�τό�ο�υπερθμερίασ�*θ�περίπτωςθ�αυτι�
ςυμπλθρ�νετα��ε�όςον�προβλζπετα��θ��οριγθςθ�προ�αταβολισ+.� 
 
Επ�πλζον� μπορεί� να� επ�βλθκεί� ο� προβλεπόμενοσ� από� το� άρκρο� 74� του� ν.� 4412/2016� απο�λε�ςμόσ� του�
αναδό�ου�από�τθ�ςυμμετο�ι�του�ςε�δ�αδ��αςίεσ�δθμοςίων�ςυμβάςεων.� 

5.2.2.  Αν�το�υλ��ό��ορτωκεί�- παραδοκεί�ι�αντ��αταςτακεί�μετά�τθ�λιξθ�του�ςυμβατ��οφ��ρόνου��α��μζ�ρ��
λιξθσ� του� �ρόνου� τθσ� παράταςθσ� που� �ορθγικθ�ε,� ςφμ�ωνα� με� το� άρκρο� 206� του Ν.4412/16,�
επ�βάλλετα��πρόςτ�μο108 5%�επί�τθσ�ςυμβατ��ισ�αξίασ�τθσ�ποςότθτασ�που�παραδόκθ�ε�ε�πρόκεςμα. 

Το�παραπάνω�πρόςτ�μο�υπολογίηετα��επί�τθσ�ςυμβατ��ισ�αξίασ�των�ε�πρόκεςμα�παραδοκζντων�υλ���ν,�
�ωρίσ��ΡΑ.�Εάν�τα�υλ��ά�που�παραδόκθ�αν�ε�πρόκεςμα�επθρεάηουν�τθ��ρθς�μοποίθςθ�των�υλ���ν�που�
παραδόκθ�αν�εμπρόκεςμα,�το�πρόςτ�μο�υπολογίηετα��επί�τθσ�ςυμβατ��ισ�αξίασ�τθσ�ςυνολ��ισ�ποςότθτασ�
αυτ�ν. 

�ατά� τον� υπολογ�ςμό� του� �ρον��οφ� δ�αςτιματοσ� τθσ� �ακυςτζρθςθσ� γ�α� �όρτωςθ- παράδοςθ� ι�
αντ��ατάςταςθ� των� υλ���ν,� με� από�αςθ� του� απο�α�νομζνου� οργάνου,� φςτερα� από� γνωμοδότθςθ� του�
αρμοδίου�οργάνου,�δεν�λαμβάνετα��υπόψθ�ο��ρόνοσ�που�παριλκε�πζραν�του�εφλογου,��ατά�τα�δ�ά�ορα�
ςτάδ�α�των�δ�αδ��ας��ν,�γ�α�το�οποίο�δεν�ευκφνετα��ο�ανάδο�οσ��α��παρατείνετα�,�αντίςτο��α,�ο��ρόνοσ�
�όρτωςθσ�- παράδοςθσ. 

 

5.3 ��ν���η��έο��ξνζθπγέο��αηά�η��δ�αδ��αζία�ε�ηέιεζ�ο�ησλ�ζπκβάζεσλ109

Ο�ανάδο�οσ�μπορεί��ατά�των�απο�άςεων�που�επ�βάλλουν�ςε�βάροσ�του��υρ�ςε�σ,�δυνάμε��των�όρων�των�
άρκρων� 5.2� (�ιρυξθ� ο��ονομ��οφ� �ορζα� ε�πτ�του� - �υρ�ςε�σ),� 6.1. (Χρόνοσ� παράδοςθσ� υλ���ν),� 6.4.�
(Απόρρ�ψθ�ςυμβατ���ν�υλ���ν�– αντ��ατάςταςθ),�μζςα�ςε�ανατρεπτ��ι�προκεςμία�τρ�άντα�(30)�θμερ�ν�
από� τθν� θμερομθνία� που� ζλαβε� γν�ςθ� τθσ� ς�ετ��ισ� από�αςθσ.� Επί� τθσ� προς�υγισ,� απο�αςίηε�� το�
αρμόδ�ο�απο�α�νόμενο�όργανο,� φςτερα� από� γνωμοδότθςθ� του�προβλεπόμενου� ςτθν�περίπτωςθ�β’� τθσ�
παραγρά�ου�11�του�άρκρου�221�του�ν.�4412/2016110  οργάνου. 

Θ�εν�λόγω�από�αςθ�δεν�επ�δζ�ετα��προςβολι�με�άλλθ�οπο�αςδιποτε��φςεωσ�δ�ο��θτ��ι�προς�υγι. 
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6. ΔΙ�ΙΚΟΙ�ΟΡΟΙ�ΔΚΣΔΛΔΗ�

6.1 Υξόλνο��αξάδνζ�ο�πι��ώλ

6.1.1. Ο�ανάδο�οσ�υπο�ρεοφτα��να�παραδ�ςε��τα�υλ��ά εντόσ�εννζα��(9)�μθν�ν�από�τθν�υπογρα�ι�τθσ�
ςφμβαςθσ. 
Θ�παράδοςθ�των�ε�δ�ν�κα�γίνετα��τμθματ��ά�ςφμ�ωνα�με�τα�ορ�ηόμενα�ςτθν�υπϋ�αρ�κ.�45 /2018 �ελζτθ�
τθσ�Δ�εφκυνςθσ�Τε�ν��ισ�Υπθρεςίασ. 
Ο�ςυμβατ��όσ��ρόνοσ�παράδοςθσ�των�υλ���ν�μπορεί�να�παρατείνετα�,�πρ�ν�από�τθ�λιξθ�του�αρ���οφ�
ςυμβατ��οφ��ρόνου�παράδοςθσ,�υπό�τ�σ��προχποκζςε�σ�του�άρκρου�206�του�ν.�4412/2016.�Στθν�
περίπτωςθ�που�το�αίτθμα�υποβάλλετα��από�τον�ανάδο�ο��α��θ�παράταςθ��ορθγείτα���ωρίσ�να ςυντρζ�ουν�
λόγο��ανωτζρασ�βίασ�ι�άλλο���δ�α�τζρωσ�ςοβαροί�λόγο��που��ακ�ςτοφν�αντ��ε�μεν���σ�αδφνατθ�τθν�
εμπρόκεςμθ�παράδοςθ�των�ςυμβατ���ν�ε�δ�ν�επ�βάλλοντα��ο���υρ�ςε�σ�του�άρκρου�207�του�ν.�
4412/2016. 
 
6.1.2. Εάν�λιξε��ο�ςυμβατ��όσ��ρόνοσ�παράδοςθσ,��ωρίσ�να�υποβλθκεί�εγ�αίρωσ�αίτθμα�παράταςθσ�ι,�εάν�
λιξε�� ο� παρατακείσ,� �ατά� τα� ανωτζρω,� �ρόνοσ,� �ωρίσ� να� παραδοκεί� το� υλ��ό,� ο� ανάδο�οσ� �θρφςςετα��
ζ�πτωτοσ.

6.1.3. Ο� ανάδο�οσ� υπο�ρεοφτα�� να� ε�δοπο�εί� τθν� υπθρεςία� που� ε�τελεί� τθν� προμικε�α,� τθν� αποκι�θ�
υποδο�ισ�των�υλ���ν��α��τθν�επ�τροπι�παραλαβισ,�γ�α�τθν�θμερομθνία�που�προτίκετα��να�παραδ�ςε��το�
υλ��ό,�τουλά��ςτον�πζντε�(5)�εργάς�μεσ�θμζρεσ�νωρίτερα.

�ετά�από��άκε�προς�όμ�ςθ�υλ��οφ�ςτθν�αποκι�θ�υποδο�ισ�αυτ�ν,�ο�ανάδο�οσ�υπο�ρεοφτα��να�υποβάλε��
ςτθν� υπθρεςία� αποδε��τ��ό,� κεωρθμζνο� από� τον� υπεφκυνο� τθσ� αποκι�θσ,� ςτο� οποίο� ανα�ζρετα�� θ�
θμερομθνία� προς�όμ�ςθσ,� το� υλ��ό,� θ� ποςότθτα� �α�� ο� αρ�κμόσ� τθσ� ςφμβαςθσ� ςε� ε�τζλεςθ� τθσ� οποίασ�
προς�ομίςτθ�ε.

6.2 Παξαιαβή�πι��ώλ�- Υξόλνο��α��ηξό�νο��αξαιαβήο�πι��ώλ

6.2.1. H παραλαβι�των�υλ���ν�γίνετα��από�επ�τροπζσ,�πρωτοβάκμ�εσ�ι��α��δευτεροβάκμ�εσ,�που�
ςυγ�ροτοφντα��ςφμ�ωνα�με�τθν�παρ.�11�εδ.�β�του�άρκρου�221�του�Ν.4412/16111  ςφμ�ωνα�με�τα�
ορ�ηόμενα�ςτο�άρκρο�208�του�ωσ�άνω�νόμου.��ατά�τθν�δ�αδ��αςία�παραλαβισ�των�υλ���ν�δ�ενεργείτα��
ποςοτ��όσ��α��πο�οτ��όσ�ζλεγ�οσ��α��ε�όςον�το�επ�κυμεί�μπορεί�να�παραςτεί��α��ο�ανάδο�οσ.�Ο�πο�οτ��όσ�
ζλεγ�οσ�των�ε�δ�ν�μπορεί�να�γίνετα��με��υς��ο�θμ��ι�εξζταςθ,��ατά�τθν��ρίςθ�τθσ�επ�τροπισ. Το��όςτοσ�
δ�ενζργε�ασ�των�ελζγ�ων�βαρφνε��τον�ανάδο�ο.� 

Το��όςτοσ�τθσ�δ�ενζργε�ασ�των�ελζγ�ων�βαρφνε��τον�ανάδο�ο. 

Θ� επ�τροπι�παραλαβισ,� μετά� τουσ� προβλεπόμενουσ� ελζγ�ουσ� ςυντάςςε�� πρωτό�ολλα� (μα�ρος�οπ��ό� – 
ορ�ςτ��ό- παραλαβισ�του�υλ��οφ�με�παρατθριςε�σ�–απόρρ�ψθσ��των�υλ���ν)�ςφμ�ωνα�με�τθν�παρ.3�του�
άρκρου�208�του�ν.�4412/16. 

Τα�πρωτό�ολλα�που�ςυντάςςοντα��από�τ�σ�επ�τροπζσ� (πρωτοβάκμ�εσ� – δευτεροβάκμ�εσ)��ο�νοπο�οφντα��
υπο�ρεωτ��ά��α��ςτουσ�αναδό�ουσ. 

Υλ��ά�που�απορρί�κθ�αν�ι��ρίκθ�αν�παραλθπτζα�με� ζ�πτωςθ� επί� τθσ�ςυμβατ��ισ� τ�μισ,�με�βάςθ� τουσ�
ελζγ�ουσ� που� πραγματοποίθςε� θ� πρωτοβάκμ�α� επ�τροπι� παραλαβισ,� μποροφν� να� παραπζμποντα�� γ�α�
επανεξζταςθ�ςε�δευτεροβάκμ�α�επ�τροπι�παραλαβισ�φςτερα�από�αίτθμα�του�αναδό�ου�ι�αυτεπάγγελτα�
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ςφμ�ωνα� με� τθν� παρ.� 5� του� άρκρου� 208� του� ν.4412/16.� Τα� ζξοδα� βαρφνουν� ςε� �άκε� περίπτωςθ� τον�
ανάδο�ο. 

Επίςθσ,� εάν� ο� τελευταίοσ� δ�α�ωνεί� με� τα� αποτελζςματα� των� εργαςτθρ�α��ν� εξετάςεων� που��
δ�ενεργικθ�αν�από�πρωτοβάκμ�εσ�ι�δευτεροβάκμ�εσ�επ�τροπζσ�παραλαβισ�μπορεί�να�ηθτιςε��εγγρά�ωσ�
εξζταςθ��ατϋε�εςθ�των�ο��είων�αντ�δε�γμάτων,�μζςα�ςε�ανατρεπτ��ι�προκεςμία�εί�ος��(20)�θμερ�ν�από�
τθν�γνωςτοποίθςθ�ςε�αυτόν�των�αποτελεςμάτων�τθσ�αρ���ισ�εξζταςθσ,��με�τον�τρόπο��που�περ�γρά�ετα��
ςτθν�παρ.�8�του�άρκρου�208�του�Ν.4412/16. 

Το�αποτζλεςμα��τθσ��ατϋζ�εςθ�εξζταςθσ�είνα��υπο�ρεωτ��ό��α��τελεςίδ��ο��α��γ�α�τα�δφο�μζρθ. 

Ο� ανάδο�οσ� δεν� μπορεί� να� ηθτιςε�� παραπομπι� ςε� δευτεροβάκμ�α� επ�τροπι� παραλαβισ� μετά� τα�
αποτελζςματα�τθσ��ατϋζ�εςθ�εξζταςθσ. 

6.2.2. Θ�παραλαβι�των�υλ���ν��α��θ�ζ�δοςθ�των�ς�ετ���ν�πρωτο�όλλων�παραλαβισ�πραγματοπο�είτα� 
μζςα�ςε��ρον��ό�δ�άςτθμα�που�περ�γρά�ετα��ςτθν�παραγρ.6.2.1�τθσ�παροφςασ��α��ςτο�ζγγρα�ο�τθσ 
ςφμβαςθσ. 

Αν� θ� παραλαβι� των� υλ���ν� �α�� θ� ςφνταξθ� του� ς�ετ��οφ� πρωτο�όλλου� δεν� πραγματοπο�θκεί� από� τθν�
επ�τροπι� παραλαβισ� μζςα� ςτον� ορ�ηόμενο� από� τθ� ςφμβαςθ� �ρόνο,� κεωρείτα�� ότ�� θ� παραλαβι�
ςυντελζςκθ�ε�αυτοδί�α�α,�με��άκε�επ��φλαξθ�των�δ��α�ωμάτων�του�Δθμοςίου��α��ε�δίδετα��προσ�τοφτο�
ς�ετ��ι�από�αςθ�του�αρμοδίου�απο�α�νομζνου�οργάνου,�με�βάςθ�μόνο�το�κεωρθμζνο�από�τθν�υπθρεςία�
που� παραλαμβάνε�� τα� υλ��ά� αποδε��τ��ό� προς�όμ�ςθσ� τοφτων, ςφμ�ωνα� δε� με� τθν� από�αςθ� αυτι� θ�
αποκι�θ�του��ορζα�ε�δίδε��δελτίο�ε�ςαγωγισ�του�υλ��οφ��α��εγγρα�ισ�του�ςτα�β�βλία�τθσ,�προ�ε�μζνου�
να�πραγματοπο�θκεί�θ�πλθρωμι�του�αναδό�ου. 

Ανεξάρτθτα� από� τθν,� �ατά� τα� ανωτζρω,� αυτοδί�α�θ� παραλαβι� �α�� τθν� πλθρωμι� του� αναδό�ου,�
πραγματοπο�οφντα�� ο�� προβλεπόμενο�� από� τθν� ςφμβαςθ� ζλεγ�ο�� από� επ�τροπι� που� ςυγ�ροτείτα�� με�
από�αςθ�του�αρμοδίου�απο�α�νομζνου�οργάνου,�ςτθν�οποία�δεν�μπορεί�να�ςυμμετζ�ουν�ο�πρόεδροσ��α��
τα� μζλθ� τθσ� επ�τροπισ�που� δεν� πραγματοποίθςε� τθν� παραλαβι� ςτον� προβλεπόμενο� από� τθν� ςφμβαςθ�
�ρόνο.� Θ� παραπάνω� επ�τροπι� παραλαβισ� προβαίνε�� ςε� όλεσ� τ�σ� δ�αδ��αςίεσ� παραλαβισ� που�
προβλζποντα��από�τθν�ωσ�άνω�παράγρα�ο�1��α��το�άρκρο�208�του�ν.�4412/2016��α��ςυντάςςε��τα�ς�ετ��ά�
πρωτό�ολλα.�Ο��εγγυθτ��ζσ�επ�ςτολζσ�προ�αταβολισ��α���αλισ�ε�τζλεςθσ�δεν�επ�ςτρζ�οντα��πρ�ν�από�τθν�
ολο�λιρωςθ� όλων� των� προβλεπομζνων� από� τθ� ςφμβαςθ� ελζγ�ων� �α�� τθ� ςφνταξθ� των� ς�ετ���ν�
πρωτο�όλλων.112 

6.3 Δ�δ��νί�όξν��λαύισζ�ο�– αζθάι�ζ�ο� - αλα�νίλσζ�ο�θόξησζ�ο��α���ν�νη��νύ�
ειέγρνπ�ζην�εμσηεξ��ό

�ελ��ξνβιέ�νληα��.

6.4 Α�όξξ�ς��ζπκβαη��ώλ�πι��ώλ�– Αλη��αηάζηαζ�

6.4.1. Σε�περίπτωςθ�ορ�ςτ��ισ�απόρρ�ψθσ�ολό�λθρθσ�ι�μζρουσ�τθσ�ςυμβατ��ισ�ποςότθτασ�των�υλ���ν,�με�
από�αςθ� του� απο�α�νομζνου� οργάνου� φςτερα� από� γνωμοδότθςθ� του� αρμόδ�ου� οργάνου,� μπορεί� να�
εγ�ρίνετα�� αντ��ατάςταςι� τθσ� με� άλλθ,� που� να� είνα�� ςφμ�ωνθ� με� τουσ� όρουσ� τθσ� ςφμβαςθσ,� μζςα� ςε�
τα�τι�προκεςμία�που�ορίηετα��από�τθν�από�αςθ�αυτι. 

6.4.2. Αν�θ�αντ��ατάςταςθ�γίνετα��μετά�τθ�λιξθ�του�ςυμβατ��οφ��ρόνου,�θ�προκεςμία�που�ορίηετα��γ�α�τθν�
αντ��ατάςταςθ� δεν� μπορεί� να� είνα�� μεγαλφτερθ� του� 1/2� του� ςυνολ��οφ� ςυμβατ��οφ� �ρόνου,� ο� δε�
ανάδο�οσ� κεωρείτα�� ωσ� ε�πρόκεςμοσ� �α�� υπό�ε�τα�� ςε� �υρ�ςε�σ� λόγω� ε�πρόκεςμθσ� παράδοςθσ. 
Αν�ο�ανάδο�οσ�δεν�αντ��αταςτιςε��τα�υλ��ά�που�απορρί�κθ�αν�μζςα�ςτθν�προκεςμία�που�του τά�κθ�ε�
�α�� ε�όςον� ζ�ε�� λιξε�� ο� ςυμβατ��όσ� �ρόνοσ,� �θρφςςετα�� ζ�πτωτοσ� �α�� υπό�ε�τα�� ςτ�σ� προβλεπόμενεσ�
�υρ�ςε�σ. 
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6.4.3. Θ�επ�ςτρο�ι�των�υλ���ν�που�απορρί�κθ�αν�γίνετα��ςφμ�ωνα�με�τα�προβλεπόμενα�ςτ�σ�παρ.�2��α��
3��του�άρκρου�213�του�ν.�4412/2016. 

6.5 �είγκαηα�– �ε�γκαηνι�ςία�– Δξγαζη�ξ�α�έο�εμεηάζε�ο

�ατά�τθ�δ�ενζργε�α�του�δ�αγων�ςμοφ�θ�Ανακζτουςα�Αρχι�κα�ηθτιςε�,�επί�πο�νι�απο�λε�ςμοφ� 

να τθσ�παραδοκοφν�δφο�(2)��άδο��ςαν�δείγματα�των�προς�ερόμενων�ε�δών��α��με�τρόπο που� 

περ�γρά�ετα��ςτθ�μελζτθ�τθσ�παροφςασ�δ�α�ιρυξθσ. 

6.6 Δγγπ�κέλ��ιε�ηνπξγία��ξνκή�ε�αο113

�ατά� τθν� περίοδο� τθσ� εγγυθμζνθσ� λε�τουργίασ,� ο� ανάδο�οσ� ευκφνετα�� γ�α� τθν� �αλι� λε�τουργία� του�
αντ��ε�μζνου� τθσ� προμικε�ασ� Επίςθσ,� ο�είλε�� �ατά� το� �ρόνο� τθσ� εγγυθμζνθσ� λε�τουργίασ� να� προβαίνε��
ςτθν�προβλεπόμενθ� ςυντιρθςθ� �α�� να�απο�αταςτιςε�� οπο�αδιποτε� βλάβθ�με� τρόπο� �α�� ςε� �ρόνο�που�
περ�γρά�ετα��ςτ�σ�τε�ν��ζσ�προδ�αγρα�ζσ��α��ςτα�λο�πά�τεφ�θ�τθσ�ςφμβαςθσ. 

Γ�α� τθν� παρα�ολοφκθςθ� τθσ� ε�πλιρωςθσ� των� ςυμβατ���ν� υπο�ρε�ςεων� του� αναδό�ου� θ� επ�τροπι�
παρα�ολοφκθςθσ��α��παραλαβισ,�προβαίνε��ςτον�απα�τοφμενο�ζλεγ�ο�τθσ�ςυμμόρ�ωςθσ�του�αναδό�ου�
ςτα�προβλεπόμενα�ςτθν�ςφμβαςθ�γ�α�τθν�εγγυθμζνθ�λε�τουργία��ακ’�όλον�τον��ρόνο��ς�φοσ�τθσ�τθρ�ντασ�
ς�ετ��ά�πρα�τ��ά.�Σε�περίπτωςθ�μθ�ςυμμόρ�ωςθσ�του�αναδό�ου�προσ�τ�σ�ςυμβατ��ζσ�του�υπο�ρε�ςε�σ,�
επ�τροπι�ε�ςθγείτα��ςτο�απο�α�νόμενο�όργανο�τθσ�ςφμβαςθσ�τθν�ζ�πτωςθ�του�αναδό�ου. 

�ζςα�ςε�ζνα�(1)�μινα�από�τθν�λιξθ�του�προβλεπόμενου��ρόνου�τθσ�εγγυθμζνθσ�λε�τουργίασ�θ�επ�τροπι�
παρα�ολοφκθςθσ��α��παραλαβισ�ςυντάςςε��ς�ετ��ό�πρωτό�ολλο�παραλαβισ�τθσ�εγγυθμζνθσ�λε�τουργίασ,�
ςτο�οποίο�απο�αίνετα��γ�α�τθν�ςυμμόρ�ωςθ�του�αναδό�ου�ςτ�σ�απα�τιςε�σ�τθσ�ςφμβαςθσ.�Σε�περίπτωςθ�
μθ�ςυμμόρ�ωςθσ,�ολ��ισ�ι�μερ��ισ,�του�αναδό�ου,�το�ςυλλογ��ό�όργανο�μπορεί�να�προτείνε��τθν�ολ��ι�ι�
μερ��ι��ατάπτωςθ�τθσ�εγγυιςεωσ��αλισ�λε�τουργίασ�που�προβλζπετα��ςτο�άρκρο�4.1.2�τθσ�παροφςασ.�Το�
πρωτό�ολλο�εγ�ρίνετα��από�το�αρμόδ�ο�απο�α�νόμενο�όργανο. 

6.7 Αλα�ξνζαξκνγή�η�κήο114

...............................Χρόνοσ� ε��ίνθςθσ� τθσ� αναπροςαρμογισ� *γ�α� τον� �ακορ�ςμό� τθσ� ανωτζρω�
μεκοδολογίασ+� είνα�� θ� θμερομθνία� υποβολισ� των� προς�ορ�ν� που� �ακορίηετα�� από� τα� ζγγρα�α� τθσ�
ςφμβαςθσ� �α�� υπολογίηετα�� μζ�ρ�� �α�� τθν� θμερομθνία� παράδοςθσ� των� αγακ�ν.� Σε� περ�πτ�ςε�σ�
τμθματ���ν�παραδόςεων,�θ�τ�μι�αναπροςαρμόηετα��γ�α�τ�σ�ποςότθτεσ�που,�ςφμ�ωνα�με�τα�ζγγρα�α�τθσ�
ςφμβαςθσ� προβλζπετα�� να� παραδοκοφν� μετά� τθν� παρζλευςθ� των� δ�δε�α� (12)� μθν�ν.� Σε� περίπτωςθ�
ε�πρόκεςμθσ�παράδοςθσ,�με�υπα�τ�ότθτα�του�αναδό�ου,�ο��ρόνοσ�παράταςθσ�δεν�λαμβάνετα��υπόψθ�γ�α�
τθν�αναπροςαρμογι.�Ρρο�αταβολι�που��ορθγικθ�ε α�α�ρείτα��από�τθν�προσ�αναπροςαρμογι�ςυμβατ��ι�
αξία. 
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